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 مِصسَتلا نحيل هلأ مسب
 ةمدقم

 نب دمحم ريذنتلا ريشبلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . يعفو ؛ةمحرلاو ىدهلا يمل هللأذيع

 ْنَم نيب نم َّنأ ءءانع ريبك نود ظحالي ءخيراتلا ةريسمل عبتتملا نإف

 فورظل ةجيتن دّمعتم ملظ ةيحض عقو نم مهنمو ؛ميركتلاو ريدقتلا نم

 ىلإ ةملاظلا ثبعلا ذي تدتماف «ءرايخ اهيف هل نكي مل ءهب ترم ةنيعم

 .اهملاعم سمطيو ةقيقحلا يفي داك ٌّدح ىلإ اهتعّوشف «هتريس

 ماكح نم نيزرابلا لجأ :ًاناتهبو ًارور اوملظ نيذلا مالؤه نيب نم ناكو

 نم ريتعي يذلا «يبلغألا يناثلا ميهاربإ ريمألا وهو ءنيملسملاو برعلا

 يناثلا نرقلا رحتاوأ يف ةيقيرفإ يف تماق يتلا ةبلاغألا ةلود ماكح مظعأ

 نرقلا نع ديزي ام ىلإ اهدهع ٌدتماو :«(داليملل عساتلا نرقلا علطم) ةرجهلل

 .اهضاقنأ ىلع مهتلود اوماقأو نويمطافلا اهيلع ىضق ثيح

 تفقو يتلا ةلودلا هذه رخافمو رثآم نم ديدعلا خيراتلا انل ظفح- دقو

 كيلأب عفادتو « كيب ينبنو ءجراخلاو لخادلا يف ةيداعملا ىوقلا ٌمِراصَت

 مظعم ئلإ رارقتسالاو ءودهلا تداعأو «تازاجنإ نم هتققح أم نع ىرخألا

 رصعلا رخخاوأ ذئم ٌبارطضالا هداس دق ناك يذلا يبرعلا برغملا ءاجرأ

 عجضم ضقأ ىتح يسابعلا رصعلا علطم يف هتّدح تدادزاو «يومألا



 . لوألا نييسابعلا ءاقلخلا

 تازجنم ةيامحو برغملا ةيورع ىلع ظافحلا يف ريبك رود اهل ناك امك
 يف مالسإلا ناكرأ خيسرتو ءهيحاون يف ةيمالسإلا ةيبرعلا تاحوتفلا ةكرح
 ةحلاص ةبرت ُبرغملا حبصأ نأ دعب «عدبلا نم ًاّيقن هيلع ءاقبإلاو ءهعوبر
 يف ًامّدَق يضملا مث «ةفالخلا زكرم نع هدعبل يومألا رصعلا رخاوأ ذنم اهل

 تناك يتلا ةيبوروألا بوعشلا ىلإ هرون لاصيإو «فينحلا نيدلا اذهب ريشبتلا
 يتلا تاحوتفلا ةكرح فانتتساب ىطسولا روصعلا ةملظ ةأطو تحت خزرت

 مالسولل نيدودللا نيودعلا هجو يف فوقولا مث 2 «برغلا يف مه ترتخ لق تناك

 نالمعي اناك نيِذَّللا «ةيبيلصلا ةكرحلاو «ةيطنزبلا ةيروطاربمإلا ءنيملسملاو
 ىلإ هتداعإو «يبرعلا برغملا يف مالسإلا ىلع ءاضقلل ةوق نم ايتوأ ام لكب
 . ةيحيسملا ةريظح

 هن هب

 دحألا ةلودلا هذه ماكح- نم عساتلا مكاحلا يناثلا ميهاربإ ريمألا ناك

 ءاهدسج يف ىرس دق فعضلا هيف نأك تقو يف مكحلا ىلوت دقو ءرشع
 ةفاكب ٌداسفلا اذه براحف ءاهعاضوأ تّلجخاف ءاهتزهجأ ىلإ ٌداسفلا قكطتو
 دالبلا ىلإ رارقتسالاو نمألا داعأو «ءقةنينأمطلاو لدعلا عاشأو «هلاكشأ

 فلتخم تلمش تاحالصإ نم هب ماق امب ةديدج حور ةلودلا يف ثعبو

 كلذ رهظي امك ة ةيقيرفإ يف ةلماش ةضهن ٌنسمش هدوهجب تعطسف ءةدعصألا

 .ةساردلا هله يف موضوب

 برعلا ماكح ٌفاصم ىلإ هذه ةليلجلا هلامعأ هعفرت نأ نم ًالدبو
 هيوشتلاو عذاللا دقنلا نم ةملاظ ةلمحل ضرعتي هب اذإ «ماظعلا نيملسملاو
 نم اهتمدخس يف ناك نمو «ةيمطاغلا ةلودلا ةاعد هيلع اهّنش دمعتملا

 بنذل سيل «نيقحاللا نيخرؤملا نم مهنع لقن نم ىتحو ءنيخرؤملا
 يعيشلا هللادبع يبأ لوصو هدهع دهشي نأ ءاش رثاعلا هظح نآأل امنإو ءهاتج



 «نييمطافلل ةوعدلا ىلع ذئذتم لمعلاو «ةيقيرفإ ىلإ ربكألا نييمطافلا ةيعاد

 هاياعر رظن يف ٌريمألا اذه هوشت ىتلا ليطابألاو معازملا رشنب هطاشن ٌلهتساف

 ةاعد ةيقب راسو ءهتوعدل مهباذتجا ىيلاتلابو ءهيلع مهبيلأتو هدض مهتراثإل

 .ةرئاجملا ةيئاعدلا برحلا هذه نش يف هجهن ىلع نييمطافلا

 بجحلاو رئاتسلا اهيلع تلدسأو «بابضلا اهّقل امهم ةقيقحلا نكلو

 هتلواح ام وهو «نمزلا اهيلع لاط ْنإو ءرهظت نأ نم اهل ّدب ال ءاهئاشخإل
 ىدحإ يف رشنيل ثحبك ًالصأ اهتددعأ دق تنك يتلا ةساردلا هذه يف
 ىلإ اهيف لصأ نأ تلواح- :لوقأ ءلقتسم باتك يف سيلو ةيملعلا تالجملا

 ريمألا اذه دوهج ةساردب اهتأديف ءزيحت وأ بصعت نود ةيخيراتلا ةقيقحلا
 ءوض يف يل تدب أمك هتيصخشش مييقتب اهتمتخو «تاهاجتالا فلتخم يف

 تضرعت يتلا ةيخيراتلا رداصملا تلتخم اهتدروأ يتلا تاياورلا ةلباقم

 . هتريسل

 قيفوتلا يلو هللاو

 نيس حودمم ا

 3 ن1 ييابحبم مأ]- ززمو عاجأات





 : يخعيرأت لخادم

 ةطساوو ؛يمالسإلا برغلا ةدرمز :(سنوت) يخيراتلا اهلولدمب ةيقيرفإ

 ْنَم ةقيقحلا دعي مل «يه ةنجلا نم ةعطق «يبرعلا برغملا راطقأ دقع

 3 ىتح يئاهن ال سدنس طاسبك دتمتو دتمت اهجورمف «ءارضخلاب اهفَصو

 جيرأب ةلقثملا ةقيقرلا اهتامسنو «ليثملا ردان ماجسنا يف طوطشلا بهذ

 ٌثعبتو :روحلا دودقك اهعم نسسيمتف ونحب اهيئاغم نانفأ بعادت روهزلا

 لج قلاخلا ةركاش لصاوتع جعيبسُت يف ةدّرْعم قلطنتق رويطلا يف ٌةوشدلا

 رد ىلع ًافزاع باسني ةقارقرلا اهلواذج نيجلو ءبهو ام ىلع هلالج

 مفاصي يدروزاللا اهرحبو ءراتوألا ماخنأ نم بذعأ ادلاخ ًانحل اهاصخ

 ةادهش ام ناعجررتسي يدبأ ماجسنا يف ًاعم ناقرغيف ةدوم يف ةملاحلا اهئاطش
 يف اهتيبج بحسلا مثلت يتلا تأمشلا اهلامج-و «روصعلا ّنَم ىلع كداوح نم

 ءءايربك يف فطاوعلل ءانحنالا اهلهأك ىبأتو ةخماش فقت رابكإو لالجإ

 ةينف ةحول لكشتف ديرف قسانت يف جزامتتو اهعوبر يف ناولألا لخادتت
 .ةعئأر

 هرطاخت يف لوجيف ءلوألا راثأ هرصب حفاص اهتابتج يف ٌءرملا راس امئيأو

 «ةازرغ عمطمو (تناك تايروطأربمأ رقع «مدقلا يف لغوملا قيرعلا اهيضأم

 «لادنوو :نامورو ءنيينجاطرقو :نييقينف نع ء:نيحتاف راظنأ طحعمو

 تظفل .«ترسناو تتأ مهنم تاجوم ءاهضرأ ىلع اوبقاعت «نييطنزيبو
 ريخلاب اهدي دتمت ةءاطعم ةّيبأ تيقبو :«نيملاسملا تنضتحاو ءالخدلا ةازغلا

 . لاعف رودب ةيرشبلا ةراضح حرص ءانب يف كراشتو «تاهاجتالا فلتخم يف



 .رفاو بيصنب ثاسنرلا ريخخ يف مهستو

 مالسإلا اهّلظأ يتلا دالبلا كلس يف تمظتتاف :يمالسإلا حتفلا ناك ىتح
 ام اذإ ًايبست ةليوط ةده قرختسا اهيف حتتفلا اذه رارقتسا نأ عمو ءهلظب

 :ًالوأ نييطنزيبلا ةمواقمل ةجيتن يمالسإلا ملاعلا راطقأ نم ديدعلاب تنروق

 هذه رارمتسال اهيف مهئالمع عم اهنوجسني اوناك يتلا مهتارماؤمل مث

 تايربك ىدحإ مهرظن يف تناك اهنأل اهنادقف مهيلع بعص ذإ «ةمواقملا

 رقم تحبصأ رارقتسالا كلذ ذنم اهنأ الإ ءمهروطاربمإ جات يف رهاوجلا

 يف مالسإلا ةلاسر رشنل حتفلا شويج اهنم جرخت «يمالسإلا برغملا ةدايق
 .ابوروأ

 مالسإلا دالب رثكأ نم حبصت نأ اهعضو وه اذه ماد ام يعيبطلا نم ناكو

 اهتاردقو ةرفاولا اهتايناكمإل ًارظنف «ةفالخلا زكرم يف رومألا تايرجمب ًارثأت
 ءمالسإلا يف اهلهأ دهع برقو «زكرملا اذه نع ايبسن اهدعبو :«ةريبكلا

 ءاوهألا اهيف تددعتف «ةفالخلل ةئوائملا تاوعدلل ةحلاص ةبرت تحبصأ

 تاكرحلاو نتفلاو لكاشملا اهيف ترثك ىيلاتلابو ءبهاذملاو بازوسألاو

 دعب تاكرحلا هذه ةدح يف دازو «يومألا رصعلا رخاوأ ذنم ةيلاصفنالا

 بعاتم نم هوهجاو امب برغلا نع لوألا سابعلا ينب ءافلخ لاغشنا كلذ

 مغرلاب رارقتسالا مدع ىلإ ليمي اهيف عضولا ىقبأ يذلا رمألا «قرشلا يف
 مهتلود تالاجر أفكأ نيب نم اهتالو نوريختي اوناك ءافلخلا كتلوأ نأ نم

 اهتيالو ديشرلا دنسأ .نأ ىلإ «مهئارظنو نيعأ نب ةمئرهو ةبلاهملا ءارمألاك
 دهع كاذ ذم اهيف أدبف م١٠86 /ه84١ ةنس يميمتلا بلغألا نب ميهاربإل

 «ةيلاع ةيرادإ ةءافكو ءةيوق ةيصخشب معتمتي بلغألا نب ميهاربإ ناك

 كلذ لك سكعناف «ةيقيرفإ نوؤش يف ةعسأو ةربخ نع الضف ؛ةزاتمم ةفاقثو



 لولحلا عضوو «مهيلع ىضقو داسفلاو نتقلأ يريثم عبتتف ءهتيالو ىلع
 عضاوم ىلإ حالصإلاب هذي تدتماو «هقبس نه ىلع تصحتسا يتلا لكاشملل

 داهجملا ةكرحس فئاتسا رومألا دهم نأ دعبو ءتماقتساف لالتخالاو فعضلا

 ىلإ ةعساو تاوطخ اهيف ةيراضحلا ةكرحلاب عفدو «ترتف دق تناك يتلا

 ثراوت يقرلاو ةوقلا بابسأب ذخأت ةيتف ةلود دعاوق ىسرأ كلذيو «مامألا

 .هدعب نم هدافحأو هوئب اهمكح

 لعج امم «ءهاجتالا اذه يف مهدوهج لذب يف هجهن ىلع هؤافلخ راسو

 روصعلا يف هداجمإو مالسإلا خيرات يف ةريثم ةحفص لتحت ةيبلغألا ةلودلا

 ةنس) ثنرقلا نع داز ىذلا اهدهع يف ةيقيرفإ بعش لجس دقف ءىطسولا

 داهجللا مسيرات يف ةدلاحن ةحفص 00م6 سس مد / اهاأ55 3 هامك

 ةيبرعلا ةراضحلا عنص يف رفاو بيصنب مهسأو ءةيمالسإلا تاحوتفلاو
 نيهاجتالا الك يف اهرثأ ناكف «يبوروألا برغلا يف اهرشنو ةيمالسإلا

 ةلودك :يبرعلا برغملا يف اهل ةرصاعملا لودلا رثأ نم ريثكب قمعأ

 ةيراردملا جراوخلا يتلودو ىصقألا برغملا يف ةساردالا فارشألا

 . طسوألا برغملا يف (ةيضابإلا) ةيمتسرلاو ؛ةبوئنج يف (ةيرفغصلا)

 ةريزج- حتف فرشب ترئأتسا يتلا يه تناك اهنأ ًارخف ةلودلا هله يفكيو

 .ةكرابملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ةرذب لقذنم اهيف ترذبو ءةيلقص

 نم لعج امم اهلكأ تتأ مث اهقاس دتشا ىتح ةياعرلاو ةيانعلاب اهتدهعتو
 ىلإ اهل ربعم مهأو لب ءةراضحلا هذه زكارم نم اماه اركرم ةريزجلا كلت
 كلذ يف تدهش دقف اهسفن ةيقيرفإ ضرأ امأو «سلدنألا دعب ابوروأ برغ

 « قاطنلا ةعساو ةيداصتقاو ةينفو ةينارمعو ةيبدأو ةيملعو ةيركف ةضفهن رصعلا
 ترهدزإ يتلا ةلماشلا ةيمالسإلا ةضهنلا نم ماه ءزج رمألا ةقينقح يف يع

 .(يداليملا عساتلا) يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا عوبر يف

١١ 



 ةراضحملا ةلاصأ اهمحهأ ءةديدع لماوع ةضهنلا ةذه ىلع دعاس دقو

 ةريبكلا هتاقاطو اهبعش تاردقو ءاهيف اهرودذج قمعو ةيقيرفإ يف اهخخوسرو
 ةقاك يف اعريخب لاصتالا أهل هس ئذلإ ماهلا يفارغجلا اهعقومو «ةددعتملا

 ةرثكو «روصعلا رم ىلع ةيراضحلا زكارملاب اميس ال يرحمو أملس تاهاجيتالا

 ةبلاغألا اهتارمأل غلابلا مامتهالا مث ءاهخانم لادتعاو اهضرأ بيطو اهتاريخ

 ويهتم هيدا فورظلا -ثإو م ردك ىلع ةضهنلا هذه ةياعرب معأتقعتسأ هلاودو

 يتشم اهيلإ نيحزأنلا وأ مهتلود يف نيدجاوتملا ءايدألاو ماملتعلا ! وحج

 .بيئاسألاو لئاسولا

 امامتها مهرثكأ يناثلا ميهاربإ ريمألا ناك ةبلاغألا ءارمأ نيب نمو

 نم مغرلابف ءاهيف ارثأ مهقمعأو ةيقيرفأ يف ةيراضحلا ةكرحلاب ضوهنلاب
 يف دوهجلا نم لذب فمكح ننس لاوط اههجاو يتلا لكاشملاو راطخألا

 سيل اهتاريظن اهيفا زبت ةريبك ةلقن لقتنت ةكرسلا هذه لعج ام ءهاجتالا اذه

 ىلإ «قرشملا راطقأ ضعب يف اضيأ امنإو ؛بسحف يمالسإلا برغملا يف
 اممو ءكاذتا ايندلا ةرضاح دادغبل ةرغصم ةروص تدغ هتمصاع نأ دح

 دعب تمت اهنأ اهداعبأ ىلع ءوضلا نع اديزم يقليو ةلقنلا هذه ةيمهأ حضوي

 يف تثدح- اهنأو ءةيحان نم قينارغلا يبأ هفلس دهع يه ظوحلم دوكر ةرتف

 ءهيرغو يمالسإلا ملاعلا قرش يف ةيراشحلا زكارملا هيف تددعت تقو

 اهثم لك ةسفانم مث ءدحاولا رطقلا يف تددعت امنإو «بسحف كلذ سيلو

 هذه ةماخض االول هنأ دكؤي امم «ءةرادصلا ةناكم ىلع ىرخألا زكارملل

 نيب اهتأوبت يتلا ةيماسلا ةناكملا ىلإ لوصولا نم ةيقيرفإ تنكمت امل دوهجلا
 . ةينأث ةيحان نم زكارملا هذه

 نع ةيمحأ لقت ال ةريبك ةيركسعو ةيرادإو ةسايس دوهجب لباقملاب ماق دقو

 ةلودلا ذاقتنإ نم اهب نكمت يتلأو «ةيفاقثلا ةكرحلاب ضوهبنلا يف هدوهج

 ؟ ١



 يضقت نأ تداكو اهب تقدحأ يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا راطخألا نم ةيبلغألا

 تناك ام اهل رفو هنأ امك ءًاديدج ًارمع كلذب اهحنمف عةرم نم رثكأ اهيلع

 هدوهجل بتك امل امهالول نيذللا ءرارقتسالاو نمألا نم هيلإ ةسام ةجاحب

 صضرعتلا ةرورض ىلإ انب نايدؤي نيرمألا نيذه الكو ءحماجنلا ةيراضحلا
 هئم بناوج ىلع ءوضلا نم ردق ءاقلإل ةساردلاو ثحببلا نم ديزمب هدهعل

 .نيثحابلا ةيانع نم هقحتست امب ظحت مل اهنأ ىرن

 : مكحلا ةداس ميهأ رب هالتصأ

 رغصألاب خيراتلا يف فرع يذلاو ءمكحلا يناثلا ميهاربإ ريمألا ىلوت

 ىدامج يف ءةيبلغألا ةلودلا سسؤم بلغألا نب ميعاربإ هذج نع هل ًازييمت

 يبأب بقلملا دمحأ نب دمحم هيخأل افلخ م4084 / هالا١ ةنس ىلوألا

 ديفتو ءرشع دحألا ةلودلا هذه ماكح نم عساتلا مكاحلا ناكف «قينارغلا

 ءاوس بعأتملا اهتقهرأ دق ذثتقو تناك ةيبلغألا ةئودلا نأ ةيخيراتلا تاياورلا

 ءرطخلاب رذئي تاب دح ىلإ اهعاضوأ تدرتو ء«جراخلا يف وأ لخادلا يف

 بارشلاو وهللا يف :هسامغنال كلذ يف ىلوطلا ديلا قينارغلا يبأل ناكو

 لثم ميلاقألا ضعب هيلع تضقتناف ءةلودلا رومأ نع اهب هلاغشناو ديصلاو

 دعب ةصاخ ةريطخ تابارطضا دهش يذلا نييمتسرلل مخاتملا بازلا ميلقإ

 نب دمحم ةسافخ يبأ هذئاق ىلع ةراوه دالب يف ةدرمتملا ربربلا لئابق راصتنا

 ةداعول ريبك شيج سأر ىلع ميلقإلا كلذ ىلإ هلسرأ دق ناك يذلا ليعامسإ

 أدب راصتنالا كلذل ةجيتن امنإو «بسحف كلذ سيلو «هعوبر ىلإ رارقتسالا

 .ةرواجسملا يحاونلا ددهي بارطضالا رطخ

 ةريبك ةنتف ًاضيأ ذئتقو دهشت ةيبوروأ ضارأ نم اهعبتي امو ةيلقص تناكو

 مهودع نع مهلخشو اهيف نيملسملا فقوم فعضأ امم ءربربلاو بنرعلا نيب

 دقي مل كلذ نأ يأ ءمهيلع صضاضقنالل بهأتيو هأوك معمجعتسي لمخأ يذلا

 اذ



 دوجولا ددهي امنإو «بسحف ايوروأ برغ بونج يف داهجلا ةوذج- وبتخ ىلإ
 . ةقطنملا كلت يف هتاذ يمالسإلا

 نولثمي اونأك نيذلا ةيكلاملا ءاهقف نيب اهتاذ ةيقيرفإ يف فالخلا مدتحاو

 «لاحلا ةعيبطب ناوريقلا يسيئرلا مهزكرمو اهئاملع نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 نم تذختا يتلا ةلودلا معدب نوعتمتي مهنأ الإ ةلق اوناك نيذلا فانحألاو

 ففقوم فالخلا اذه يف دازو «ةفالخلا رادب ةوسأ اهل ايمسر ابهذم ةيفئحلا

 نيب فالخلا بد نأ ثبلي مل مث «نآرقلا قلخب ةلزتعملا ةلوقم نم نيقيرفلا

 تايرظن ريثأتل ةجيتن ناميإلا ةلأسم ىلع ةيكلاملا نم نوئحسس مامإلا ليمالت

 نيسفانتم نيبزح ىلإ مهسفنأ ىلع ةيكلاملا مسقنا اذكهو ء«ةلزتعملا
 همعزت ىذلا نونحس نب دمحم ىلإ ةيسن (ةينونحسسلا وأ ةيدمحمملا)

 هفقوم نع معافدلل امهنم لك ىربناو ءسودبع نبال ةبسن (ةيسودبعلاو)
 نم رثكأ عازن ىلإ روطتي فالخلا اذه لعج امم ذخاملا رخألا ىلع ذخأيو

 هيف ًافرط ةماعلا لحدي لب يركفلا لدجلاو ةرظانملا دنع فقوتي ال ؟'#رم
 . ضراعمو ديؤه نيب

 اياطعلا يف قينارغلا يبأ فارسإ ببسب لاومألا نم ةلودلا ةنازخ تلو

 عيجشتب ءاوس ةلودلا دراوم ةيمدتب متهي نأ نود ء«هتاذلم ىلع قافنإلاو

 نع ًالضف اهنم ةلصحتملا روشعلاو جارخلا ةدايزل ةعاررلاو ةعانصلاو ةراجعلا

 هتياوه ببسب هنأ هفارسإ نم غلب دقو ءداهجلا ةكرح روتفل مئانخلا دووم

 ىني ءرويطلا نم عونلا !ذه ديص ىوهي ناك هنأل قينارغلا يبأب بقل ديصلل
 فلأ نيثالث هيف قفنأ اهديصل هنم جرخيل ًاصيصخ نيلهسلا عضوم يف ارصق

 ءاهدعب امو ٠١8 ص ا ج :يبيرعلا برغملا خيرات :ديمحلا دبع لولغز .د رظنأ ()

 دمحم .د قيقحت «كرادملا نم ةجرختسم ةيبلغأ مجارت : ضايع يضاقلا كلذك

 .اهدعب امو 1١78 ص ١ ج ناميإلا ملاعم :غايدلا 144-186 ص يبلاطلا
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 ءرصعلا كلذ يف ةلمعلا ةميقل ةبسنلاب ميظع غلبم وهو « '"بهذلا نم لاقعم
 وع دجي مل مكحلا ىلوت امنيح ميهاربإ ريمألا نأ ىتح لاومألا ددب اذكهو

 .©"ركذي ًائيش لاملا تيب يف هتوخخإو
 ةدم هنم ىناع لاهضع ضرمب هتباصإ :كاذنأ عضولا ءوس يف داز اممو

 يف ىربك ةعاجم راشتنا نع ًالضف «"”تيملاب بقل ىتح هتافو ليبق ةليوط
 ثمع ثيحب ةروطخلاو ءوسلا نم تناك هتافو لبق يأ مالا" /هك56+ ةنس

 ىدوأ فراج نوعاط راشتنا اهبقعأو ءاضيأ قرشملاو لب يبرعلا برغملا
 ءنمألا لتخي نأ عاضوألا هذه لظ يف دب ال ناكف «؟؟رشبلا فالآ ةايحب

 رشتتيو «قرطلا عاطقو صوصللا رثكيو ءدالبلا برطضتو رارقتسالا ىأنيو

 ىلإ ًاضيأ برستي امنإو «بسحف اهضرعو دالبلا لوط يف سيل داسفلا
 ناكو) :قيئارغلا يبأ دهع ًافصاو نودلخ نبا لوقي كلذ يفو ءةلودلا ةزهجأ

 .(نتفو بورح همايأ يف

 قزمتو ءةيسايسلا هتدحبو دقف دق رصعلا كلذ يف يمالسإلا ملاعلا ناكو
 ةيسابعلا ةقالشلل ةضهاتم تاوعد ىلع ماق أم اهنم «ةددعتم لود ىلإ

 جراوخلا يتلودو ةسرادألا فارشألا ةلود لثم اهل ةثوانم تناك ىلاتلابو

 تماق يتلا نييومآلا ةلود نع ًالضف يبرعلا برغملا يف ةيرغصلاو ةيضابآلا

 دعي ملو «مهفويس دحبب اهوسسؤم اهأشنأ ام اهنمو «سلدنألا يف كلذ لبق

 ١( ص !ج برغملاو سلدتألا رابخآ يف برغملا نايبلا :يراذع نبا 1١5.

 .4١1ص ١ج قباسلا ريصملا :يراذع نبا (؟)

 .١1؟ص ؟ج قباسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د

 1١. نم 1١ج قباسلا ردصملا :يراذع نبأ 0

 ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبإ كلذك رظنأ ١250م 4ج ربعلا :نودلخخ نبا (8)

 . 98١١ص
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 يف اهسفن ةيبلغألا ةلودلا لثم «ةيمسإ ةيعبت الإ ةيسابعلا ةفالخلاب اهطبري

 ةفالخللا امأو «ماشلا دالب نم ءزجو رصم يف ةينولوطلا ةلودلاو « ةيقيرفإ

 «كارتألا ذوفن لظ يف لالحمضالا روط يف تلخد دق تناكف اهتاذ ةيسابعلا

 نكي مل ءاهترادإ يفو مهلود سيسأت يف ةوقلا اودمتعا مهنأش اذكه ماكحو

 .ةيركسعلا ةوقلا الإ كلت مهلود ةعسوتل مهناريج ىلع ءادتعالا نع مهعدرب

 اوعروتي مل نيذلا موصخلاب ةطاحم تناك ةبئاغألا ةلود نإف ءكلذ ىلعو

 لئتقو تناك ءالؤه ةوق نأو اميسال ءافعض اهيف اوسمل ام اذإ اهتمجاهم نع

 اهراهدزاو اهتيفاع تدرتسإا دق تناك نييمتسرلا ةلودف «هدايدزالا يف ةذحا

 - مال45 /مه1 40 - ه194 ةنس) (باهولا دبع نب حلفأ) اهتفيلخ دهع يف

 ةئس) ركب يبأ هنبأ لهع يف هاجتالا !ذه يف اهتريسم تلصاوو 5

 يلفأ نب دمحم تاظقيلا يبأ ةليفقحسو لش م م01 /ممهزؤ"اك* - هال5اؤ/

 تاقوعملا ضعب نم مغرلاب (مه54 - مهالا“ /هالزإ - هال60)

 مهالال+ - ها084 ةنس) نولوط نب دمحأ ةلود ناكرأ تمعدتو «ةيلخادلا

 داز امم ناك لب ءبسحف كلذ سيلو ماشلاو رصم يف (م444 - م4

 يف ةعماطلا ةيطنزيبلا ةلودلا نأ وه ةيبلغألا ةلودلل ةبسنلاب ًءوس عضولا

 لظ يف ةوحص ةرتفب لثتقو رمت تناك ةيبوروأ ضارأ نم اهعبتي امو ةيلقص

 .ةيئودقملا ةرسألا

 يف يوق لجر دوجو يعدتسي عضولا ناك «بابسألا هذهل ارظنو

 تاذلاب ناوريقلا لهأ نأ ودبيو «نامألا رب ىلإ ةيقيرفإ ةنيفس دوقي ءمكحلا
 يبأ نب لاقع يبأ بيصنت اوضفر كلذل ءرطاخملا كلت نوكردي اوناك

 هذعب نم مكحلاب هل ىصوأ دق ناك يذلا هيبأل ةفيلخ مهيلع اريمأ قينارغلا

 هيضأل مهيلع آايلاو ذئتقو ناك يذلا ميهاربإ ريمألل اوهجوتو ءةنس رغصل



 ىلوتيو لفطلا هيبشأ نبا علشي نأ هنم نيبلاط «')هلدعو هتريس نسحلال

 نمو ءهقح هيخأ نبا بصغ نم ًاجرحت كلذ ضفرف ءهنم ًالدب ةرامإلا
 هنيأ عزاني ال نأب هيخأل هسفن ىلع اهعطق دق ناك يتلا قيثاوملاو دوهعلا

 ثوريشيو هيلع نوحليو هنوعجاري هب اولإز ام ناوريقلا لهأ نكلو «ءرمألا

 ةيسابعلا ىلإ دعم أاوضهنف :لبق ىتح دوهعلا كلت نم للحتلل جرخملاب هيلع
 هوعيابرو سرحلا ىلع !ويلغت نأ دعب ةونع هراد هولخدأو لثتقو ةرامإلا رقم

 . ةرامولاب

 وبأ تأع املف) :هلوقب دعجكو مهنيبو هئيف نأد أم ىراذع نبأ امل زوي و

 ىلع لاو كاذ ذِإ وهو ءدمحأ نب ميهاربإ ىلإ ناوريقلا لهأ ىتأ ءقينارغلا

 ميهاربإ ناكو «؟ريمألا تنأف «“””رصقلا لخداف ءمقال:هل اولاقف ءتاوريقلا

 ةعيبلا لّشع دق يحن نأ متملع 5 :مهل لاقف : مهيف ةريسلا نسحأ دق

 اولاقف . ةهربصتق لش دأ الو هذلو عزانأ هيأ أثيمي ليسمع ينفلحت ساو + هئب الأ

 نوهراك نحمتف ة؟هدذلو مزانت هو ءميدقلا رصتقلاب كراد ىف ًاريمأ نوكت# : هل

 «تاوريقلا نم بكرف ة؟هعيب هل انقانعأ يف سيلو ؟كلل نوعيابمو هتيالول

 ةعبأبف «ءعراد ميهأربإ لحد وي رصفقلا لهأ اويراحسف ءاهلهأ رثكأ ةعمع رو

 لك ددريو ؛'””بلغألا ينب ةعامج هعيابو ءاههوجوو ةيقيرفإ لهأ خياشم

 ةياور““”بيطخلا نب نيدلا ناسلو :؟*نودلخ نباو «؟*7ريثألا نبا نم

 .هآ11 ةئس ثداوح 5ص ”ج شيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا )١(

 ءارمأ رقم «ناوريقلا نم ةبيرقلا ةيسابعلا ةنيدم رصق وه انه رصقلاب دوصقملا (؟)
 . دقو ةيبلخألا

 .١1"؟ص ١١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا ()

 . 2ص ج قباسلا رنصملا :ريثألا نبا («5)

 .؟ 7١ص 4ج قباسلا رثصملا :تودت“خ نبا (8)

 . ؟!ل نص ثلاثلا مسقلا ءمالعإلا لامعأ :بيطخلا نبا (5)
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 .مكحلل هلوصو ةيفيك نع ةياورلا هذهل ههباشم

 :ديدج دهع لظ يف ةيقيرفإ

 هذه مم دافتسي أمك ةيبعش ةبغرب كمحلأ عب ميهأربول ةرامإلا تلا اذكهو

 نيرشعو ةينامثلا نع ديزي ام مكح دقو ءريبدت وأ هنم يعس نود «تاياورلا
 ءارمأ دوهع لوطأ يهو ء( م7١35 - ممالده /ها69 - هالا١ ةنس) اماع
 اذه نإف تاقوعملا ضعب نم مغرلاب هنأ ءثحابلا هظحالي امو «ةبلاغألا
 هلالخ تفئأتسا ذإ ءليوط وبخ دعب ةيقيرقإ تاقاطل اديدج ًاثعب ناك دهعلا
 يقاب دوهع نم هريغ نع زيمتي هلعج امم « طاشنو ةوقب اهترود ةايحلا ةلجع

 «تاهاجتالا ىتش يف ةلماش ةضهن نم هيف رهظ امب ءهتيب لآ نم ءارمألا
 اكرجللا يبعدلا ريصعلا ناك هنأ انلق اذإ ةقيقحلا ودعت ال انلمجي ام

 تمت يتلا ىرخألا ةليلجلا لامعألا نع ًالضف ةيبلغألا ةيقيرفإ يف ةيراضحلا
 , لب

 ىلع ظافحلا ءهمكح ةدم لاوط هينيع بصن ميهاربإ ريمألا عضو دقو

 لكب اهدمو اهناكرأ ميعدتل اهيف ديدجتلا حور ثيو اهريوطتو هتلود ةمالس

 لكب اهتيهافرو اهرارقتساو هتيعر نمأ ىلع لمعلاو «مدقتلاو يقرلا بابسأ
 ةفاك نم ةيوق ةضراعم كلذ ليبس يف يقل هنأ عم و :تاردق نه يتوأ أم
 الإ هدزي مل كلذ نأ لإ «ةيحالصإلا هلامعأب اهحلاصم تررضت يتلا ىوقلا
 ةسايسالوأ عبتأ هنأ ودبيو ءاهذيفنت يف ًامدق يضملا ىلع ًاميمصتو ًامزع

 ءامدشني ناك يتلا ةجيتنلا ىلإ ةسايسلا كلت دؤت مل املو :«ىنسحلاو نيللا
 لضفأ ةليسو ةوسقلاو فنعلا دح- ىلإ ًانايحأ لصي ناك يذلا مزحلا يف دجو
 .اهعبئاق

 امل زاجيإب ضرعتلا نم دي ال هنأ ىرن ءةروصلا هذه داعبأ حضنتتلو
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 ينس لالخ ةيجراخو ةيلختاد بعاتمو لكاشم نم ميهاربإ ريمألا ههجاو

 الب اهل ناك يتلاو «ةرم نم رثكأ هتلودب تفصع ىتح هيلع تبلاكت ءهدمكح

 ديلاب عقاديو ديب ينبي هنأكو ودبي هتلحجف ءهدوهج ىلع يوقلا اهرثأ كش

 الإ هئابعأب ضوهنلاو هلذب ىلع ردقي ال مخفض دهج وهو «هأنب امع ىرخخألا
 . خيراتلا نوعنصي نيذلا لاجرلا ءامظع

 راثآ ةلازإ ىلع ءيش لك لبقو ًالوأ لمعي نأ ميهاربإ ريمألا ىلع ناك

 ةدحلا نم اناك دقف ءمكحلا هيلوت ليبق ةيقي ةيقيرق 00 نيذللا ءابولاو ةعاجملا

 ءاهاكرت ةيعامتجالا ضارمألا نع ًالضف 19 ررضب اهداصتقا ابياصأ ثيحبب

 يتأيس امك لدعلا هرشنو ءداسفلاو يغبلا لهأ هتبراحمو ةيغرلاب هقفر ناكف

 نأ سانلا ثبلي مل هببسب يذلاو ءعوضوملا اذهل لاعفلا جالعلا وه هركذ

 .ةنحدملا هذه !وزواجمل

 ثالثلا نع لقت ةدمب مكحلا هيلوت دعب يأ ممىالال / ها554 ةنس يقو

 ميدقلا رصقلا يف ةبلاغألا يلاوم ةروث يه ةريطخ ةروث هجاو «تاوتس

 هتلود نيوأودو هصاوخ عم هلاقتنا رثإ ةبلاغألا ءارمآأل قباسلا رقملا (ةيسايعلا)

 ىلع مهءاس نيذلاو ءهعضوم يف ركذيس امك (ةداقر) ةديدجلا هتمصاع ىلإ

 اذه لوحت ام ناعرسو ءرمذتلا حور مهنيب ترسف ءلاقتنالا اذه ودبي ام

 ميعز ىلع ضبقف ءهتجلاعم ىلإ عراسي ريمألا لعج امم ءدرمت ىلإ رمذتلا
 نأ حجرملا نمو (رداب مأ نبأ ) اح ورطم ىمسي يبلقص ىتف وهو نيدرمتملا

 دنجلا نم ًاعيمج اوناك نيذلا يلاوملا ءالؤه بضغف ءهمادعإب رمأ دق نوكي

 امنإو ءبسحف كلذ سيلو «ةريطخ ةضافتنا يف نايصعلا اوئلعأو «ةبلاقصلا

 لهأ نأ عمو «؛ةداقرو ناوريقلا نيب ةلباسلا اوعطق ىتح داسفلا نوثيعي اوذخأ

 نع اعافد ريقغ ددع يف مهلاتقل اوجرخت نيذلا مه اوناك ناوريقلا
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 هنأ آلإ ءنامألا ىلع مالستسالل مهورطضا ىتح مهيلع اورصتناو «مهحلاصم

 نمألاب اهلظ يف عيمجلا معنيل ةلودلا ةبيه .ضرف نم ريمألل دب ال ناك
 بارخ ىلإ ًامتح يدؤي يذلا ةيعرلا تائف عراصت نم الدب رارقتسالاو
 ءرخآ ًاضعب نجسو مهضعب لتقو «نيدرمتملا نم ديدعلا ىلع ضبقف ءدالبلا

 .(اثهباصن ىلإ نمألا داع كلذبو «ةيلقص ىلإ مهنم ًاقيرف ىفن امك
 نم تأ فكيدجب رطخخ همهد (ممال4 / ها"56 ةنس) يلاتلا ملاعلا يفو

 .هتلود نم يقرشلا ميلقإلا ىلع نولوط دمحأ نب سابعلا موجه وه قرشلا
 هل ةرامإ سيسأت هتين يفو هدلاول ًابضاغم ةقرب ىلإ رصم كرت دق ناك يذلاو

 ىلعو ء«ةيبلغألا ةلودلا يضارأ نم اهيلإ هتفاضإ نكمي ام فيضيو اهيف
 « سلبارط وحن هشيجب افحز ىتح ةقرب ىلع هترطيس مكحي داك اه «كلذ

 - بهرق نب دمحأ هدئاق لاسرإ ىلإ عراسي ميهاربإ ريمألا لعج يذلا رمألا

 ةاقالمل ةلجاع ةديرج سراف )١7٠١( يف - بهرق نب دمحم بجاحلا يخأ

 اذه ةهجاومل ةيفاكلا تاوقلا دادعإ نم وه غرفي امثير هتلغاشمو ينولوطلا
 .رطخلا

 يداو يف ناعمجلا ىقتلا امنيح نيينولوطلا مامأ ةديرجلا هذه دمصت ملو

 لتحي سابعلا لعج امم ءسلبارط ىلإ تمزهناف ءهدبل نم برقلاب ةسادرو
 (”)ةهرصاسسيو بهرق نبأ اهيف نصحت ىتلا سلبارط ىلإ هفحز لصاويو هدبل

 يف «ىرخأ ةلجعتسم ةدجن هيلإ لسرأف ءميهاربإ ريمألاب بهرق نبا دجنتساو
 هنأ رداصملا ضعب لوقتو :يسيئرلا شيجلاب فحزلل دعتسي وه ذخأ نيح

 :ىراذع نبا كلذك أ4١١ةقرو ١7ج برآلا ةياهن :يريونلا كلذ نع رظنا )١(
 ؟مج قباسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د «؟3؟7لص ا! قباسلا ردصملا

 ,. أ! 58ص

 .؟ +” ص عرج قباسلا ردصملا :نودتخش نبأ رظنأ (؟)
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 وبأ هدقتتسا ناك نأ دعب شيجلا دادعإل لاملأ نم هيدل دجي مل نيح

 «ضرغلا اذهل ؟ا”ريئاند هئاسن يلح كس ىلإ رطضا ءهركذ مدقت امك قينارغلا

 ةسوقت ةيضأبأ ميعز روسصحتم خرب سأيلإ لخلتب ريمألا و ةمشلا هله فشكتتو

 سايعلا رطضأ امم مهتدجتل هعومجب فخف («سلبارط لهأ هب دجنتسا يذلا

 دعب ربصم ىلإ اهنم ةدوعلا مث ةقرب ىلإ باحيسلالاو ةئيدملا نع راصحلا كافل

 أ”: ريماع رع رثكأ ماد ةيبلغألا ةلودلل كبت

 طحق يه ميهاربإ ريمألا تهجاو ةيناث ةلكشم ينولوطلا ديدهتلا بحاصو
 راثآ تناكو ءم4ا5 / هاا ماع يف ةيقيرفإ هب تبيصأ ديدج ميظع

 :ةنسلا هذه ثداوح- يف ىراذع نبا لوقيذإ «تيحم دق داكلاب لوألا طحمقلا

 امب سانلا دهجأ امم «'7(ةيقيرفإب طرفملا ءالغلاو ميظعلا طحقلا ناك) اهيفو
 اميو «ففيجلاو دولجلا اولكأ ىتح- مهتاثتف فلتخم ثمع ةعاجم نم مهباصأ

 رمألا «تاعاجملا عبتت ام اريثك يتلا ةئبوألاو ضارمألا نم مهنيب ىشفت

 امثير ةيلقص ىلإ ةصاخ ةفصيو دالبلا ةرداغم ىلإ مهنم ديدعلا رطضا يذلا

 .ةمغلا هذه فشكتت

 يتح ءراطخألاو لكاشملا هله رع ةسافنأ طقتلي ميهأربإ ريمألا داك !مو

 «ةتأولو ةراوهو هجادزو لئابق اهتلعشأ بازلا ميلقإ يف ةمراع ةروث تبشن

 نم رثكأ يف راوثلا عم كبتشا يذلا ءبهرق نبا ةدايقب ًاشيج اهيلإ حر سق

 .5١1ص ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا )

 4ج قباسلا ردصملا :نودلخ نبا «5١91ص ١ج قباسلا ردصملا: ىراذع نبا رظنا (؟)

 :ديمحللا ديع لولغز دعس .د 2؟١ىص ”ج قباسلا رتصملا :ريثألا نبا ءال ٠ص

 .اهذعب امو ١5٠ ص الج قياسلا مجرملا

 ديع لولغز دعس .د كلذك رظنا +7١١9!9ص ١ج قباسلا رنصملا :ىراذع نبأ ©

 .؟؟؟ص ؟ج قباسلا عجرملا :ديمحلا
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 نييتاوللا عم ةكرعم يف هداوج هب ايك نأ ىلإ ءتاراصتنا ةدع ققحو ةعقوم

 ريمألا لسرأ نأ ناكق ءرارفلاب نيذئال هدنج- قرفتف ءهولتقو هب ءالؤه قحلف
 هذه دامخإ نم ةئحاط كراعم دعب نكمت ريبك شيج سأر ىلع هللا دبع هنبا

 دعب ميلقإلا كلذ ىلإ ءودهلا ةداعإو ممك67 / ه9 ةنئس يف ةروثلا
 ,2؟0لاومألاو تاقاطلل ريبك فازنتسا

 ةيلقص ىلع ةسرشلا ةيطنزيبلا ةمجهلا هجءاو مه882 / هكلالا؟ ةنس يفو

 ةدم ةريزجلا يملسم ىلع ًامئاج اهرطخ لظ يتلاو ساكوف روفقن ةدايقب

 ةغلابلا هتروطخخ عضولا اذهل ناكو .هركذ يتأيس امك تاونس رشعلا براقت

 هتاردقب هتهجاوم ميهاربإ ريمألا ىلع ناك هنأ ناهذألا ىلإ اندعأ ام اذإ مضتت

 نم زجعأ لعقو تناك ةيسابعلا ةلودلاو ءدحأ نم نوع راظتنا نود هيتاذلا

 يف نيينوئوطلا نيبو هنيب تاقالعلا رتوت نع الضف .تنوعلا اذه لثمب هدمت نأ

 ةلودلا عم اهروتفو ءلاحلا ةعيبطب سلدنألا يبومأل ةبسنلاب كلذ لثمو رصم

 ضاضقنالل ةصرفلا هذه زاهتنا هموصخ دحأ لواحي مل اذإ اذه ءةيمشرلا

 .اهسفن ةيقيرفإ ىلع

 ءدقنلا ماظنب قلعتملا يلاملا هحالصإ ليوق م64 / هالاله ةنس يفو

 لهأ نم ةصاخي ةفصبو ةيوق ةضراعمب هعضوم يف هل ضرعتنس يذلاو

 كلذ روطتي نأ داكو ؛«بغشلا اهمعو اهيف قاوسألا تقلغأف «ناوريقلا

 دعيو ءهفرصت نسحو هتمكحب رمألا كرادت هنأ الول ةريبك ةنتف ىلإ بغشلا
 أم هل متو ءاهدهم يف ةنتفلا ىلع ءاضقلاو ءعضولا ةثدهت نم نكمت دهج

 . حالصإ نم دارأ

 ؟ج قباسلا ردصملا :تودلبخ نبأ ء2115ص ١مم قباسلا ردصملا :ىراذع نبأ 21

 ديع لولغز دعس .د ١49+ ص اس نامزلا فاحتا :فايضلا يبأ نبا ١7ص

 .اهدعب امو ١507 نم ؟ج قباسلا عجرملا كيسا
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 نوجراخسلا رثكو «ةديدع دالب هيلع تضقتنا م47 / ها٠8 ةنس يفو

 مدقو («ةدومقو هجابو سبرألاو ةروفطصو ةريزجلاو سنوت تراثف ءهيلع
 ملو «ةدقوم اران هيلع ةيقيرفإ تراصف)ددجلا نم الاجر مهسفنأ ىلع اهيلاهأ
 كلذ نهوي ملف .2؟''6سلبارط ىلإ قرشلاو لحاسلا الإ اهلامعأ نم هديب قبي
 يف دازف «راطخألا هذه ةهجاومل ةدعلا دادعإ يف عرش لب ءهتميزع نم

 مظنو «ديدحلا نم اهباوبأ لعجو اقدنخ اهلوح رفح نأب ةداقر تانيصحت

 دوسلا ديبعلا نم هسرحو تاقثلا نم اهيف هيلإ مض امب اهنع عافدلا ةيلمع

 يف لمعو «ريبك شيج دادعإ يف رشاب مث ؛هموصخ دحأ ةأجافم نم ًازارتحا
 راوثلا ةمجاهم يف لهمتلاب عفان نب رماع ينب ويش دحأ ةحيصنب كلذ ءانثأ

 ىتح ء؛ريبدتلا ماكحأ نم دارأ ام هل مت نأ امو ءمهتملك قيرفت يف يعسلاو

 تاروثلا هذه دامحخنإ نم نكمت يذلا يشبحلا نوميم ةدايقب هشيج دفنأ

 عبتأ مث «"'اديدج نم ةيقيرقإ عوبر ىلإ ءودهلا ةداعإو ىرخألا ولت ةدحاولا
 فلتشم ىلع هئانبأ ةيلوت يه اهتيمحأ اهل ىرخأ ةوطخب كلذ ريمألا

 هيلع تراث امتيحو :ءوذهلا اذه ناكرأ ميعدتو هفقوم زيزعتل ."”هميلاقأ

 اهيلإ لقتنا مث اهترول عمق م54 م/ هاما ةنس يف ديدج- نم سنوت

 . عضولا اهب رقتسا ىتح تقولا ضعب اهنكسو

 ءهتلودل ةيقرشلا ميلاقألا يف لملمتب رعش م8945 / ه1 ةنس يفو

 2ج قباسلا ردصملا :نودلمعخ نبا ء1؟7”ص ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبآ )١(

 . 1 55نص ؟ج قياسلا عسرملا :ديمسحلا دبع لولغز دعس .د ؟:”ص

 ردصملا :نتودلخ نبا ءاهنعي امو ءا7!"ص ١ج قباسلا رنصملا :ىراذع نبا (؟)

 دعس .د غ155نضص ١س قباسلا ردصملا :فايضلا يبأ نبإ ء7 7٠ص ؟ج قباسلا

 .اهدعي امو ١؟؟ص ؟س قياسلا مجرملا :ديمحلا دبع لولغز

 4ج قباسلا ردصملا :نودلخ نبأ «١؟7ص ١١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا (©9)

 .1؟"ص الج قباسلا عمجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د ١7ص

 فو



 لقألا ىلع وأ نوينولوطلا هكرحي ديدج رطخل ةمدقم كلذ نوكي نأ سجوتف

 «ةقرب ىلإ ًاهجتم يدنج فلأ نورشع هماوق شيجب جرخف «هيلع نوعجشي
 ناك اذإ الإ مهللا حضاو ببس نود هقيرط اوضرتعا ةسوفن ةيضابأ نأ لإ

 نيب نم ثاك يتلأو ةيبرغلا ميلاقألا تاروث معمق يف هتأطو ةذش ببسب كلذ

 لبج يف مهناوخإ لعج امم «بازلا لهأو ةراوه لثم ةيضابأ لئابق اهيلعشم

 ناك ايأو « مهل "رأثو ةرزاؤم يبلغألا ريمألا ةكوش رسكل نوبهي ةسوفن

 ثيحب ةدشلا نم تناك ء«نيقيرفلا نيب تراد ةنحاط ًابرح نإف ءرمألا

 مث .مهيلع هراصتنتا دعب مهيلع وسقي هلعج امم هموصخ ىلع ريمألا تظفحأ

 هريس ةلصاوم مزتعي نأكو ءترس ىلإ ىهتنا ىتح كلذ دعب هفحز فئأتسا

 ليوطلا رفسلاو ةيضابألا لاتق مهكهنأ دق ناك نيذلا هدونج نأ الإ ءةقرب ىلإ
 نأ لبق سيئ نكلو «؟'ةدوعلل هرطضا يذلا رمألا هلوح نم نوضفني اوذخأ

 . ميلاقألا كلت يف عضولا رارقتسا ىلع نأمطا

 نأ كلذ ءقفآلا يف حولي ةيمطافلا ةوعدلا رطخ لعنأ ءانثألا كلت يفو

 يف بازلا ميلقإب ةياغاب برغ بونج ةمزلب ةعلق لاجرب ميهاربإ ريمألا عاقيإ
 ءالؤه نأ ذإ ءعوضوملا كلذ يف رشابم رثأ هل ناك م97 / هال٠4 ةنس

 ناكو ءحعتفلا ذنم ةيقيرفإ ىلإ اومدق نيذلا دنجلاو برعلا ءانبأ نم أوناك

 لبق اوناكو «ميمت ينب ةبلاغألا ةيبصع ءابرقأ نم يأ ةيسيقلا نم مهمظعم
 كلذ يف ةبلاغألا ءارمأ نع لالقتسالا نم عونب ودبي ام ىلع نوعتمتي كلذ
 هتمخاتمو ةلودلا زكرم نع هدعيل تابارطضالا دهش امئاط يذلا ميلقإلا

 ساروأل يلامشلا حفسلا ىلع يجيتارتسالا مهعقوم نم اوناكو «نييمتسرلل
 ًالوخ اهتوذخستيو «لتابقلا كلت نولذيو لب ةماتك لئابق ىلع مهذوفن نوطسبي

 ؛ج قباسلا ردصملا :نودلخ نبا «7١ةص ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا (
 .اهدعي امو ١؟5ص اج عباسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د 7*5” ص
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 ."'”يريونلا ريبعت دح ىلع تاقدصلاو روشعلا اهيلع نوضرفيو !ديبعو

 ظغض ميلقإلا كلذ يف راوثلا ةبراحم يف ميهاربإ ريمألا لذخخأ امنيحو

 درمتلا ىلع مهزفح امع «ةلودلا ةبيهل ًاتيبثت مهتازايتمإ نع مهدرجو مهيلع
 أجبل هنم اوعئتما املو ءم١491 /هالال8 ةنس يف مهبرحل هعفد يذلا رمألا

 باجتسا ىتح هسفن نم مهبرقيو مهفطالي ذخأف ءمهعم ةليحلا ىلإ

 أم عومجم تنأكو ءقةداقر يف هيلع دوقولا نم هيلإ مهاعد أم ىلإ مهؤامعز

 يف كلذ دعي مهب عقوأ مث ةيادبلا يف مهمركأف لجر فلأ مهنم هيلع دقو

 تثرسكف ع اييرس كلذل ةيخيرأتلا تاياورلا ركدت نأ فود م87 / العا مد نس

 وبأ ناك يتلا ةماتك لئابق ىلع مهتأطو ةدش تفخو «كلذل ةجيتن مهتكوش

 كلائه دعت ملف ءاهينارهظ نيب رقتسا دق نييمطافلا ةيعاد يحيشلا هّللأ فيع

 كلت يف ةيمطافلا ةوعدلا حاجن ىلإ ىدأ امم ءاههجو يف افقت ةوق نم

 ةلودل يقيقحلا اهديدهتل ةيادبلا ةطقن كلذ حبصي يلاتلابو « يحاونلا

 . *”ةيلاغألا

 ميهاربإ ريمألا اههجاو يتلا راطخألاو لكاشملا ةدح يف داز امم ناكو

 فباتكي ةيلإ يسابعلا هللاب ديفتعملا ةفيلشلا لوسر لوصو عةنوالا كنت يف

 ةيعرلاب قفرلاب هيف هرمأيو «سنوت لهأ ةروث عمق يف هتدش ىلع هيف همولي

 لوقي ذإ ؛ اهنع عنقي مل لأ لرعلاب هددهيو «ةلشلا هذه ةبغم نوم هرذحميو

 نبال كديب يذلا لمعلا مّلسف الإو ءىذه كقالخأ نع تيهتنا نإ...) :هيف

 ىلإ ههبن دق نوكي نأ دعبتسملا ريغ نمو :©0(هللإ ةدايز نب دمحم كمع

 .أ ١؟5ص ؟؟مجج قباسلا ردصملا :يريونلا )١(

 ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا ءأ ١١ةص ؟ج قباسلا ردصملا :يريونلا رظنا (1)

 . 4١ص ؟ج قياسلا عجرملا :فيمحلا دبع لولغز دعس .د ء٠9؟ص

 ١4. ص اج قباسلا ربصملا :ىراذع نبإ 49)

 ؟



 ةيولعلا ةلودلا ىلإ يعادلا ران) تناك ذِإ «ديازتملا ةيمطافلا ةوعدلا رطخ

 همامتها لج هيجوتب هرمأ نوكي نأو :؟'”هتكلمم فارطأ يف لكأت ةيديبعلا

 ذإ «هنأشب قلق نم نويسابعلا هب رعشي ناك امل ًارظن« هيلع ءاضقلاو هتهجاومل
 ينب لاهو ءديبع ينب رمأ يوق دقو) :كلذ يف فايضلا يبأ نبا لوقي
 دا الإ

 5 32 وا

 ءديذحتلا هجو ىلع م4958 / ه؟46 ةنس يفو «كلذ باقعأ يفو

 يتلأو «هركذ يتأيس امك ديدج نم ةيلقص يف نتفقلاو لكاشملا تمدتحا

 يف ةرقتسم ريغ عاضوألا تيقيو «ءريمألا نم اريبك ادهج اهران ءافطإ دفنتسا

 / ه189 ةنس يف ايزاغ اهيلإ هليحرب الإ امامت أآدهت ملو ءكاذ ذم ةريزجلا

 نم هنكمت مدع يه يفاثألا ةثلاث تناكو .اضيأ هركذ يتأيس امك م

 .لثتقو اهرطخ لحفتسا دق ناك يتلا ةيمطافلا ةوعدلا ىلع ءاضقلا

 مل يتلا ميهاربإ ريمألا بعاتمل زجوملا ضرعلا اذه نم صلخن !ذكهو

 ام همكح- ةدم لاوط ناك هنأب «ثحبلا ةطخ نع جرخن ال ىتح اهليصفت أشن

 مغرلابو «كلذ عمو ءديدج رطخ همهدي ىتحس اهنم ةيوعص ىلع بلختي داكي

 «ةيقيرفإ يف يسايسلا عضولا ىلع ةيبلسلا اهراثآو بعاتملا هذه ةروطخ نم

 ردقو هدهع ىلع ةقباس دوهع نم تمكارت ءاطخأ هيبس ناك ام اهنم ىتلاو

 يف ةيراضحلا ةكرحلا ةياعر نع هفرصت مل اهنإف ءهنمز يف رجفنت نأ اهل

 امم ءايوروأ برغ بونج يف داهجلا ةكرح ةلصاوم نعو ءاهطيشتتو هدالب

 هلجحسو هل ةرشخفم ربتعت ال ةمشخض تازاجنإ نيهاجتالا الك يف ققحي د هلعج

 اهنأ نم الضف ءاعيمج نيملسمللو لب ةيبلغألا ةيقي يرفإل اضيأ امنإو ءبسحف

 رطخ يأ ناكل «لاجرلا رابك نم نكي مل ول هنأ ىلع حضاولا ناهربلا مدقت

 )١( 5ص ا١رج قباسلا ردصملا :فايضلا يبا نبا ١2.

 قياسلا ريصملا :فايشلا يبأ نبا (؟) ج 1١ص١45.
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 اميرو لب نيعاجتالا نيذه يف دوهجم يأ لذب نع هلغشل يفكي اهنم

 يفكي م يلي أميف هدرون أميق لعلو .نأيسنلا أياوز ىلإ هعفدو كب ةحاطإلل

 : ةيرادإلاو ةيلاملا هتاحالصإ

 ةلمح مكحلا هيلوت ذنم نش ميهاربإ ريمألا نأ ةيخيراتلا رداصملا ديفت

 تذخأو «دالبلا يف ترشتنا دق تتناك يتلا داسفلاو يغبلاو ملظلا ىلع ىربك
 تدتشاو «ةيصوصللا رباد عمطقو ء عمتجملا ةينبو ةلودلا ةزهجأ يف رخدنت

 تابوقعلا مهب عقوأف نمألاب نيئباعلاو قرطلا عاطقو نيدسفملا ىلع هتأطو
 .مهتاكلتممو مهحاورأ ىلع سانلا نأمطاف ءنمألا بتتسإ ىتح «ةعدارلا

 . . .داسفلاو يغبلا لهأ لتقو دالبلا نمآ. ..) :ريثألا نبا لوقي كلذ يفو

 ام ائيلع ىيفخي الو .؟''نينمآ قرطلا يف نوريسي راجتلاو لفاوقلا ناكو
 .هتضهثو بعش يأ ةايح- يف رود نم نمألا بابتتسال

 ةزهجأ ةفاك يف ديدجتلاو ريوطتلا حور ثب ىلع كاذ لم صرح امك

 عم ءرصعلا تابلطتم ةييلث اهل ىنستيل ةفالخلا راد يف اهتاليثم لثامتل ةلودلا

 اذه يف ركذي ام لوأ نمو .يمالسإلا عرشلا هددح- يذلا راطإلا يف اهئاقب

 نيب عاش دق ناك يذلا ابرلاب لماعتلا بلاط نبا هيضاق ةبراحم لاجملا

 ليبس يف اقئاع فقو ذإ ؛«'””دوهيلا نم هب نيلماعتملا رثكأ ناكو :سانلا

 ترهدزاو اهطاشن تفئأتسا دق لكقو تناك يتلا ةيداصتقالا ةكرحلا قالطنا

 يمالسإلا ملاعلا برغ يف يسيئرلا اهزكرم تحبصأ ناوريقلا نأ دح ىلإ

 . 28ص "جب قباسلا ردصملا : ريثألا نبأ )

 : يئاحتجالا بيبحلا .د فكلذك رظنإ الرس ع سوغنلا ضاير : يكلاعلا 00

 , 58 ص 44 :«-5 / ىع-9) ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا - يمالسإلا سرغملا

 افي



 «لماعتلا اذه ىلع ءاضقلا يف بلاط نبأ دوهج تحجنو «هركذ يتأيس امك

 ةعانصلاو ةراجستلا يف هفيظوتب حيحصلا اهراسم ىلإ لاملا ةكرح داعأ امم

 .ةعارزلاو

 نم ءالؤه ناكو ءةفرايصلا ىلع ةمراص ةباقر ًاضيأ بلاط نبا ضرف امك
 تددعت دقو ءمهب صاخ ناوريقلا يف قوس مهل ناك ثيحب ذعقو ةرثكلا

 ليدبت ىلع رصتقت مل ةبعشتمو ةريثك ةيلام لامعأب نوموقي اوناكف ءمهتاطاشن
 ىرخأ ةيفرصم لامعأ ىلإ اهتدعت امنإو «مهارد ىلإ ريناندلا فرصو ةلمعلا

 نيعدوملا لاومأل طفح نم رضاحلا انرصع يف (كونبلا) فراصملا اهب موقت

 ىلإ ريشت ةيخيراتلا صوصنلا ضعب نأ عمو «ليوحت تايلمعو ضارقاو

 نأ ًالثم ضايع يضاقلا ركذيف «ميهاربإ ريمألا دهع ليبق اهضعب دوجو
 نيرشعب يفريص ىلإ هتناعإ دارأ لجرل ةعقر بتك نوئحس نب فمحم
 ةكرحلا تابلطتمب يفتل اهيف ًاعونتو ًاعسوت دهش هدهع نأ الإ .؟'”ارانيد
 كلذ بحاص امل اهميظنت ةرورض ىعدتسا يذلا رمألا ءةطشنلا ةيداصتقالا

 نأ دح ىلإ ايرلاب لماعتلل لفنم داجيإل ليحتو بعالت نم عونتلاو عسوتلا

 يتسردم نيب ىهقفلا فالخلا نولغتسي اوناك راجتلا ضعب نع الضف ءالؤه

 ةفص ءافضإل مهحلاصل نيتيهقفلا (ةيفنحلا) قارعلاو (ةيكلاملا) ةنيدملا

 وأ ةميدقلا ةيراجعلا ديلاقتلاو فرعلاب ةرثأتم ةيراجت تالماعم ىلع ةيعرشلا

 ةفرايصلا بلاط نبا ربجأ ءكلذل .؟'”يمالسإلا ملاعلا جراخ اهب لومعملا

 عجرملا :يئاحنجلا بيبحلا .د رظناو 2ء147؟ص قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا )٠(

 .ال ص قباسلا

 .28و0اليص قباسلا عجرملا :يناحسنجملا بييحلا .د رظنا (9)

 ةيلاتلا ةحفصلا يف روكذملا فاوصلا يعبرلا دمحتأ نع غابدلا هيوري ام كلذ نمو

 نالجر لإ ىتأف) :لوقي ثيح ناوريقلا يف ةيكلاملا ءاهقق رابك دحأ ناك يذلاو

 - الاقف « ابر هنإف «لحت ال: :امهل تلقف ةلأسم نع ينالأسق [ةفرايصلا ينعي] مهنم
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 يف هي ةرائتسالل نونحدسس مامإلا هفلأ يذلا (فرصلا باتك) ةسارد ىلع

 ذيمالت دحآ فاوصلا يعبرلا دمحأ ىلإ نوأجلي ءالؤه لحج امم «مهلمع
 يف لاق يذلاو .؟"طنجسم نحص مهب التمأ ىتح هيلع هوسرديل مامإلا اذه

 هلك فدهلا ناكو أ ""(يناعملا نم هيلع لد امل نيبت ةءارق مهل هتأرقف) كلذ

 . هيلع ًالابو سيلو داصتقالل ةماعد ةفريصلا لامعأ طاشن حببصي نأ وه

 هل ناك ريبك يلام حالصإب ميهاربإ ريمألا ماق م88 / هالله ةنس يفو

 هنأ كلذ ءهي ةقثلا معدو بتئاوش نم هب قحل امم دقنلا ماظن صيلخت يف هتيمهأ

 هتدوج-و مهدقن ةوق ىلع ةظفاحملاب اومتها ءارمألا نم هفالسأ نأ نم مغرلاب

 امارغ راه وأ امارغ ةر؟٠ ناك يذلا هنزو ىلع يبهذلا مهرانيد ظفاحف

 ةيدقن عطق برض نأ الإ ءةبورخا٠“ مهردلا يفو ءمهارد ةرشع هفرصو

 قاطن ىلع اهب ناثلا لماعتو مهردلا نمثو مهردلا عبرك هذهع لبق ةريغص

 قوتسلا مهردلاو ديجلا مهردلا دجوف اهيف فيزلاو شغلل الاج دجوأ «عساو

 ناك يتلا ةريغصلا ةيدقنلا عطقلل ةبسنلاب كلذ لثمو ساحنلا نم فئازلا يأ

 نم متئش ام مكنيب اوريدأ :انل لاق [هركذ يتآيس يفنح- هيقف] جشألا نيا نإف» :يل

 ءهللاب الإ ةوق لروح ال١ :مهن تلقف ءالالح مكل هلعجأ يلإ اولاعت مث «مارح عيب

 . ؟7؟ص ؟ج ناميإلا ملاعم :غابدلا (ينع اموق ؛مارح ءمارح

 نيب ابرلا زوجي نأ دارأ اذإ ناك !ذه جشألا نأ (: :١ 4ص ١ج) يكلاملا ركذ دقو

 ةعمو : اراثيد نيسمح هقنع يف لعجأف اره ديك :امهدحألل لوقي سانلا نم نينثإ

 :لقو هيلإ صضماف ًامايأ هدنع ماقأو :هل ىرتشملا رهلا ذخأ اذإف ءلجآ ىلإ ةئامب

 عم هلعف !ذه ناكف هيلإ هدريف «انولكأ دق ناريفلا نإف انيلإ هدرت رهلا كلذ ىسع#

 . (ساأنلا

 عجرملا :يناحنجلا بيبحلا .د ًاضيأ رظنا 57ص ؟ج قباسلا رهصملا :غابدلا )١(

 , 62ص قياسلا

 . 77ص ؟س قباسلا ربصملا :غايدلا (5)
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 فرصلاب سيلئو ثنزولاب اهب نولماعتي سانلا لعبس امم ءربكأ اهيف شغلا لاجم
 يلاتلابو ءارشلاو عيبلا تايلمع يف ىضوفلا عاشأ يذلا رمألا ءاهب هقثلا ةلقل

 ةجاح- ترهظ انه نمو ءدقنلا ماظن ىلع حضاولا ييلسلا هرثأ كلذل ناك

 مهاردو ةيبعذ رئاثد ةديدج» ةلمع ميعاربإ ريمألا برضف ءدحالصإل ةحلم

 تيمس كللذل مهارد ةرشع اهنم رائيد لك فرص «نزولا ةحيحص ةيضف

 ةفصبو ةماعلا نأ عمو «ةريغصلا ةيدقنلا عطقلاب لماعتلا مطقو «2(ةيرشاعلاب)

 معو اهيف قاوسألا تقلغأف ءحالصإلا اذه تضراع ناوريقلا يف ةصاخ

 ةروث) ب خيراتلا يف فرع ام ىلإ رمألا روطت ىتح ءاهءاجرأ بغشلا

 اهيلع ءاضقلا نم هتمكحو هريبدت نسحب نككمت ريمألا نأ الإ :«(مهاردلا

 .هركذ مدقت امك .2'”سالصإلا اذه يف مجنو

 ةيابج ماظن يف تاليدعت ىرجأ ميهاربإ ريمألا نأ ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 هليصحت نم الدب ضرألا هجتنت امم ةصح جارخلا ةيابجي رمأ فقف ءبئارضلا

 ريمألا نأ كلذ .لوألا هللا دبع ريمألا دهع ذنم هب الومعم ناك امك ادقن

 ائيع هليصحت عطقي نأ مركلا# / اها9١ا ةنس يف مسر روكذملا هللادبع

 فلتختو .تبدجأ وأ تداج- ءاوس ضرألا نع عفدي اتباث ايدقن الدب لحجيو

 ناك هنأ ىراذع نبا ةياور نم مهفي امف «لدبلا اذه ةميق ديدحت يف رداصملا

 هنأ يريونلا نع ًالقن زنكبوه ركذيو «**”رذبلا نم زيفق لك ىلع ريئاند ةينامث
 بحاص ىلإ اهثيابجب دهع هنأو ثرحي جوز لك ىلع ريئاند ةيئامث ناك

 يأ نبأ ءلهدعب أمو ١؟١ص جا قياسلا رئثصملا :ىراذع نبا كلذ نع رظنإ )١(

 3١ق تاقرو :باهولا دبع يتسح نسح 15ص 1ع قياسلا ردصملا فايضلا

 ءاهدعي امو !؟ةلرص ؟جا قباسلا مجرملا :كيمحلا دبع لولغز دعس .د ؛:2755؟صم

 ,. 49 صم ١ج قباسلا مجرملا : يناحنجلا بيبحدلا روتقكد

 .4ةرص ١ ج قباسلا رنضملا :ىراذع نبا 22
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 لك ىلع ًارانيد رشع ةينامث ناك هنأ لوقيف ريثألا نبأ امأو :؟''جارخلا
 نإف ءهديدحت يف تاياورلا هذه نيب توافتلا نع رظنلا فرصبو «؟””نادف

 جارخلا دروم تابثل ةلودلا ةينازيم رارقتسا يف هرود ةيمهأ عم ءارجإلا اذه

 قحلي ناك هنأ الإ ءفورظلاب رثأتي نأ نود اهل ةيسيئر ةماعد لثمي يذلا

 خلابم نم مهيلع ضرف ام عفدب مازتلالا مهيلع ناك ذإ .نيعرازملاب ررضلا
 امم ءمهرمذت ىلإ ىدأ يذلا رمألا «يحالفلا مسوملا ةلاح نع رظنلا فرصب

 هنأ الإ :هئاغلإل هللادبع ريمألا ةعجارم ىلإ يرزجلا نب صفح دهازلا عفد

 لعجو هاغلأ يذلا ميهاربإ ريمألا دهع ىتح هب ًالومعم يقبو «كلذ يف لشف
 ًاثبع ةيعرلا نع حازأ كلذبو ءيمالسإلا عرشلا هيضتقي ام قفو جارخلا ةيابج
 .*ةهلهاك لقثأ املاط

 ةفورعملا بئارضلا ةعومجم هؤاغلإ يه ىرخأ ةماع ةوطخب كلذ عبتأو

 علسلا ىلع ةضورفملا بئارضلا '*ةزنكبوه اهفرعي امك يهو «تالابقلاب ذئتقو
 تناك يتلاو .قوسلا وأ علسلا بئارضب اهتيمست نكمي يتلا يأ ةيكالهتسالا

 ةبيرق عيزوتلا ةلسلس يف ةطقن يف وأ كالهتسالل علسلا كلت عابت امنيح عفدت

 دهعتي نأ يأ ءنامضلا وأ مازتلالا ماظن بسح ىبجت تناكو «كلهتسملا نم

 ةيلمع وه ىلوتيو ًايونس ةلودلا ةنيزخل هيدؤي نيعم غلبمب صاخشألا دحأ
 هل ماظن وهو .هل ًاصلاخ ًاحبر نوكي داز امو .بئارضلا هذه ليصحت

 قيفوت نيمأ .د بيرعت ؛ىطسولا برغملا يف ةيمالسإلا مظنلا :رنكيوه .ابب .سا )١(

 . 87ص يبيبطلا

 . 77ص 5ج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا (9)

 ايقيرفإ خيرات :نايلوس يردنأ لراش ءاهدعب امو 97ص قباسلا عجرملا :زتكيوه (6)

 .اعذعب أمو 8١ ص قياسلا عجرملا : يناحتمجلا بيبحلا .د . 59ص ؟ج ةيلامشلا

 : تايلوج يردنأ لراش كلذك رظنإ ءاعهدعب امو 54 نم قيباسلا حعجرملا :زئكيوه ()

 . 19ص ؟ج قباسلا مجرملا
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 نود ةلئاط غلابم مزتلملا ينجي ذإ ءداسفلاو لالتخالا دوهع نابإ هتروطخ

 أم رابتعالا يف انذخأ ولو ءةيعرلا ىلع كلذ يف ءبعلا عقي بيقر وأ بساحم

 لفاوقلا ىلع ةفظوملا ةبيرضلا ةميق نأ نم يناحنجلا بيبحلا روتكدلا هردق
 ةسمخلا ايباوبأ نم باب لك يف طقف اهنم ةجراخلاو ناوريقلا ىلإ ةلخادلا

 نع ةيبيرقت ةركف كلذ مدقل «''5يموي مهرد فلأ نورشعو ةتس يه اهدحو
 ةوطخلا هذه ةيمهأ يئاتلابو «بئارضلا هذه نم ةلصحملا غلابملا ةماخض

 ضعب نأ عمو .بئارضلا ماظن حالصإ يف ميهاربإ ريمألا اهب ماق ىتلا

 ةلامتسا وه ىيسايس عفادل تاءارجالا هذه وزعي ءنيثدحملاو ىمادقلا نيدخرؤملا

 ال كلذ نأ الإ .؟'”ةيمطافلا ةوعدلا رطعع لاحفتسا دنع هيئاج ىلإ ةيعرلا

 .ةيعرلا ءاعنرو داصتقالا شاعنإ يف هتيمهأو حالصإلا اذه ةميق نم للقي

 يف يرادإلا زاهجلا ميظنت ىلع اوصرح ماع هجوب ةبلاغألا ءارمأ ناك اذإو

 ناك ميهاربإ ريمألا نإف :"دادغب يف دجو ام وحن ىلع ًامكحم ًاميظنت مهتلود
 اذه حالصإ ىلع هدذهع علطم ذنم لمع ذإ «كلذ ىلع ًاصرح. مهرثكأ نم

 ةيلاعلا ةءافكلا يوذب هميعدتو ءداسف نم هيلإ قرطت امم هريهطتو زاهجلا
 اوناك ءاوسو ءةمذلا لهأ نم وأ نيملسملا نمو :مهريغ وأ برعلا نم ءاوس

 ضوهتلل كلذ لك .اهجراخخ نم هطالب ميبذتجا نيذلا نم وأ دالبلا لهأ نم
 .هريوطتو هاوتسمب

 هتمصاع أشنأ :لودلا يسسؤم نع ماكحملا رابكا ةنئس لع ًايرجو وه

 نيواود هعم اهيلإ لقنو ءدعب اميف اهركذل ضرعتنس يتلا ةداقر ةديدجلا

 .اهدعب امو 82 ص قباسلا عجررملا :يناحنجلا بيبحلا .د رظناأ ()

 عجرملا :زنكيوه كلذك ١217ص ١1ج قباسلا ردصملا :يراذع نبا ًالثم رظنا (7)
 . ةهلرص قباسلا

 .57/ص الج قباسلا مجرملا :نايلوج يردنأ لراش رظنأ
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 متاخلا ناويدو «(ءاشنإلا) لئاسرلا ناويد اهسعأ نم ناك يتلاو ةموكحلا

 ًادوهج لذبو (ءاطعلا) دنجلا ناويدو (ةيابجلا) جارخلا ناويدو «(متخلا)

 يع رصعلا ةمس تناك نأ دعب اهتم لك تايحالص ديدحت ليبس يف ةريبك

 دحأ ىلإ امهنم لك ةرادإ ةمهم دنسأو «؟'اريطخ ًالخادت تاطلسلا لخادت
 ءاشنإلا ناويد ةسائر ىلوت يذلا ينابيشلا رسيلا يبأ لثم ءافكألا هتالاجر

 ينارصتلا هداوسو ؛هركذ يتأيس امك ةمكحلا تيب ةعماج ةسائر ىلإ ةفاضإلاب

 يف رظنلا داعأ امك ءامهئارظنو ةيلاملا ةرادإلا يف ةقومرم ةيصخش ناك يذلا

 الماع هتاقث وأ هئانبأ دحأ نيعو ءةلودلا ميلاقأ فلتخم يف ةيرادإلا تائيهلا
 ةردقلاو ةكرحلا ةيرح مهل ماتتل ةعساو تاطلس مهحنمو ءميلقإ لك ىلع

 تحت نكلو .«بسانملا تقولا يف فورظ نم دجتسي اه ةهجاوم ىلع ةريبكلا
 . ةرشابملا هتباقر

 ةيسيئرلا فئاظولا عضو ًاضيأ ةيرادإلا هتاحالصإ هتتمضت ام نيب نم ناكو
 مدعو ءاهضعب ةناكم يف داح عجارت دعب حيحصلا اهراطإ يف ةلودلا يف

 تاذ لبق نم تناك يتلا ريزولا ةفيظو كلذ نمو هرحخنأ ضعب ملاعم ديدحت

 وزعيو ءآيفيرشت ًابقل ودعي ال ريزو بقل ناك ام !ريثكو ءةليثض ةيمهأ
 يئاتلايو ءارمألا نم ديدعلا ةءافك :امه نييسيئكر نيبيس ىلإ كلذ زئكبوه

 ةراثإ بشئجت مث ءديعب دح ىلإ ةلودلا ةرادإ يف مهسفنأ ىلع مهدامتعا

 نم هنإ يأ ءاهل ًايديلقت ًازايتما ءارزولا نييعت ناك ذإ ءمهيلع ةفالخلا

 مهنأل مهتلود ىلع قبطنت ال ةفص يىهو ةلقتسملا ةلودلاب ةصاخللا تامسلا

 نييحتلا اذه لثم نإف يلاتلابو .ةيمسرلا رظنلا ةهجو نم نييسايعلل ةالو اونأك
 ناك دقف كلذ عمو .''ةفالخلل ةسفانم رصنع لكشي هنأب ربتعي نأ نكمي

 )١( 78ص ”7ج قباسلا عجرملا :نايلوج يردنأ لراش رظنا .

 ب عجرملا : نايلوج يردنأ راش كلذك «؛؟ا/ص قباسلا عجرملا :زتكيوه رظنأ (؟)

 نضل



 يف امأو .لوقلا انفلسأ امك ةدودحم تناك مهتيمهأ نأ الإ .ءارزو مهضعبل

 دقف .2'”ءارزولا تذختا ىتلا ةلقلا نيب نم ناك يذلا .ميهاربإ ريمألا دهع

 تحيبصأف «ةفيظولا هذه ماهم تررقتو «حضاو لكشب ةيمهألا هذه تزرب
 ءارزو هؤارزو ناكو «ةلقتسملا ةيمالسإلا لودلا يف هيلع تناك ام قسن ىلع

 رهظأ يذلا قاحسإ يبأ نب هللا دبع وبأ مهرهشأ نمو ءصضيوفت سيلو ذيفنت
 ءهريبدت صحو هتكتحي تامزألا ىلع بلغتلاو رومألا رييست يف ةقئاف ةردق

 ريزولا ةفيظو تلصاو دقو «؟'”,هاردلا ةروث َناّبإ هدوهج- اهنم ركذلاب صخشن
 رينو غئاصلا نب هللا دبع ناك ىتحح كلذ دعب ةيبلغأالا ةلودلا يف اهءاقترا

 ."0رضيوفتلا ءارزو ذوفنب هبشأ ريبك ذوفنب عتمتي اهئارمأ رخآ ثلاثلا هللا ةدايز

 ةفيظولا هذه نأ كلذ ءاضيأ بتاكلا ةفيظو ىلع لوقلا اذه لثم قبطنيو

 «بسحف كلذ سيلو «ليق نم ةيبلغألا ةلودلا يف نكت مل موهفملا اهلولدمب
 ءارمألا ناكو «موقلا ةيلع نم نيفقثملا لبق نم اهيف ًابوغرم نكي مل لب
 (هيعضاوتملا مالقألا باحصأ ضعب ىلع مهنيواودو مهتاجاح يف نودمتعي

 فرعي فظوم ةمث انملع دح ىلع نكي مل) :زثكيوه لوقي امكو كلذل آعبتو
 ةبكرملا ءامسألا يف لمعتست مل ةملكلا نإ لب ءبسحف ًادرجم بتاكلاب
 ريمألا ثدحتساف .2””(ىرحخألا لودلا يف ناك امك خلإ...رسلا بتاكك
 نيلسرتملاو باتكلا رابك دحأ لئذنم اهالوتي أدب ثيح ةفيظ ولا هذه ميهاربإ

 اذه يف مهنم ناك «بدألاو ملعلا ناديم يف ةيلاع ةناكم مهل تفرع نمم

 . مص ؟ج قباسلا -

 .اهدعب امو الكن.ص قباسلا مجرملا :رئكبوه رظنأ )١(

 .١17ص ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا رظنإ (©5)

 .”اليص قباسلا عجرملا :زنكيوه رظنأ (9)

 ."58ص ؟ج قباسلا عجرملا :نايلوج يردنأ لراش رظنا (5)

 .55 ص قباسلا عجرملا :زنكيوه (©

 ع



 يذلا ءركذلا فنآلا هسفن ينابيشلا رسيلا وبأو «يديربلا نويح نبا دهعلا

 ,2©"!(مهمايأ تمرصنا ىتح بلغألا يئبل بتك) هنأ يراذع نبا هنع لوقي

 يذلا ةزمح- نب دمحم نب دمحأو ءذعب اميف يمطافلا يدهملل بتك يذلاو

 .""'ريبك ذوفنب عتمتي ناكو ًاضيأ نمزلا نم ةرتف ةباجحلا ىلوت

 .دهعلا اذه يف ًاضيأ بجاحلا ةفيظو ىلإ ءاقترالاو ريوطتلا حور ترسو

 اذه نع ًاريثك دعبت ال ماهمب موقي لبق نم ةفيظولا هذه لغاش ناك دقف
 هذهل تدنسأ ذإ «ميهاربإ ريمألا دهع يف فلتخا دق رمألا نأ الإ «لولدملا

 يف ةضاضغ نودجي ال ةلودلا تالاجر رابك لعج ام ماهملا نم ةفيظولا
 يذلا ريمألا نم هريغ نم ًابرق رثكألا راشتسملا بجاحلا حبصأ دقف ءاهيلوت

 هريس متاك ًانايحأو ؛ ةتقثب هعتمت نع الضف هيأر نع رومألا نم ريثكلا ردصت

 .هناوعأ دحأ اهب موقي ناكف ءهتفيظول ةيلصألا ماهملا امأو

 نيذلا هسمخلا نيب نم نينثا نأ ءدهعلا اذه يف هتناكم ةيمهأ دكؤي اممو

 امه «نييركسع نيلجر انأاك مهؤامسأ انتلصوو ميهاربإ ريمألل اوبجح
 دقان نب نسحلاو «ةفورعم ةيركسع ةرسأ ىلإ يمتني يذلا بهرق نب دمحم

 ىلوتي نأ ثودحلا بعص رمأ وهو «ةيلقص ىلع ًايلاو ناك هنأب ركذ يذلا
 لقي الو «لحعفلاب ةقومرم تناك اهتناكم نأ الو ةباجحلا يركسع دئاق

 ةزمح نب دمحم نب دمحأ مهو ةيمهألا يف مهليمز نع نورخألا ةثالغلا

 ناك هنأ ميهاربإ ريمألا ىلع هتلادو هذوفن ةوق نم غلب يذلا ءركذلا فنآلا

 ىلع ًايلاو همع نبا نييعت ىلع لوصحلا نم نكمت هنأو ءهرارسأ متاك
 ينب ىلإ يمتني ناك هنأ يف كش ال يذلا ةماصمصلا نب رصن مث «تاوريقلا

 يبلقصلا (حتف) هاتف مهثلاثو ء«بازلا يف ةفورعملا لئابقلا ىدحإ ةماصمصلا

 ,1 27ص اج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا (1)

 . 5ص قباسلا عجرملا :زتكيوه (5)



 ةناكم تمس اذكهو «؟'”ةرامإلا رصق يف ذوفنلا عساو رخآلا وه ناك يذلا

 .ةيونأك ةقبظو درجسم دعت ملو ةلودلا يف ةياجحملا

 ميهاربإ ريمألا ىلوأ .(كلملا ساسأ لدعلا) روثآملا لوقلاب ٌدامعو

 ناك يذلا ةيعرلا نيب لدعلا رشنل «هتيانع نم هقحتسي يذلا ردقلا ءاضقلاا

 نيذلا ءاهقفلا نيب نم هتاننق رايتخا ىلع صرح كلذ ءهتامامتهإ لوأ نم

 نبأاو كارمع نب ناميلس لثم قحلا يف ةأرجلاو ةهازنلاو ملعلا ةعسب اوفرع

 مهحنمي ناكو ؛«مهئارظنو نودبع نباو نيكسم نب ىسيعو يميمتلا بلاط

 مهيلإ مضيو ءهسأر قرغم ىلع ولو ىتح مهماكحأ ليفنت يف ةقلطم تاطلس
 هللادبع لثم ةماقتسالاو ماكحألا يف بردتلاو هقفتلاب اوقرع نمم باتكلا نم

 نب ىسيع ىلإ همض يذلا ءانبلا نباب هففورعملا جرفم نب دمحم نبا
 ءارمأ نيب نم ديحولا وه ناك ةيناث ةيحان نمو «ةيحان نم اذه «؟””نيكسم
 ماكحلا ةنس ىلع ايرج '”ملاظملا يف رظنلل سلجي ناك يذلا ةبلاغألا
 ماظنلا يف هتاثدحتسم نم ملاظملا يف رظنلا ربتعيو ءماظعلا نيملسملا
 ناوريقلا عماج يف ضرغلا اذهل سلجي ناكف «ةيبلغألا ةلودلا يف يئاضقلا

 نيح يف :'”ريثألا نبا هركذ امك عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثالا يموي

 كولملا فصنأ ناك هنأ) :يريونلا اهدروأ ةياور يف يناوريقلا قيقرلا لوقي

 يدانيو «ةعمجلا ةالص دعب سلجي ناكو ءهيتأي ملظتم هنع دريال «ةيعرلل

 « ضعي نم سانلا ضعب فكل دحأ هتأي مل اميرف :ةملظم هل نم :هيدانم

 :نايلوج يردنأ لاش كلذك ءاعدعب امو 05ص قباسلا عجرملا :رئكبوه رظنا )١(

 . 8ص ؟ج قباسلا عجرملا

 . ؟؟207نص قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا رظنا (؟)

 .اهدعب امو 779/رص قباسلا عجرملا :رثكيوه رظنا «*)

 .0نص "حج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا (5)

 لا



 فاصنإ ىلع لمعيو ملظلا نع ءاينغألاو رادقألا باحصأ عمقي ناكو ءاذه

 وهو ءاوملظ اذإ هدلوو هتيب لهأ ةبوقع يف غلابيو «كلملا ةدام مهف» ةيعرلا

 . 0(هتدلاو نم ىتح نيملظتملا فصني

 ناك هنأ يريوتلا ركذي ذا ءدحلا اذه دنع ملاظملا درب همامتهأ فقي ملو

 موي فاوطلاب مهعابتأو مهلذيبع نورمأي هتلود تالاجرو هدالوأ لعجيي

 ملظتم وأ كاش كانه ناك نإ نوثحبي قدانفلاو ةقزألاو ءايحألا يف سيمخلا

 هتبارق وأ ريمألا دلو راد ىلإ هب اوتأ ادحأ اودجو اذإف» ليكو وأ ديبع نم

 لولغز دعس .د كلذك رظنإا ءآ 7١ص ؟؟مج قباسلا رئصملا :يريونلا رظنا )١(

 , 159-158 ص ؟ج قباسلا عجرملا ديمحلادبع

 ةريمألا هتدلاو نإف ءصنلا يف درو امك هتدلاو نم ىتح نيملظتملا هفاصنإ امأو

 ناكو ءاهدلو بلق يف ةعيفر ةناكم اهلو ةيوق ةيصخش تاذ تناك (بارتأ) ةديسلا

 عم ةيراجت تالماعمب تطبترا اهنأ ىتح ةماعلا ةايحلا يف ةكراشمو يوق ذوفن اهل

 ةصق نع يريوتلا هيوري اه :«كلذ نم «لقاوقلا باحصأو راجتلا رابك ضعي
 يف امهيلع توتلاف ةراجت يف اهاكراش دق انأك (ناوريقلا لعأ نم) نييورق نيرجات

 ناوريقلاب عماجلا دجسملا ةروصقمب وهو ميهاربإ ريمألا ىلإ ايتأف امهقح ضعب

 لامج يف ةديسلل نيكيرش انك :نيلئاق امهتملظم هيلإ اعفرو ملاظملا يف رظني

 .رمألا نع اهلأسي هتدلاو ىلإ امداخ لسرأف ءرانيد ةثم تس انل تسيتحاف ءاهريغو

 امهتيبو ينيب نأ الإ) :اركذ امك رمألا نأ معن ءاهتاسل ىلع ءربخي مداخلا مجرو

 الإو ؛ءيش امهيلع يقب نإف :امهبساحأ ىتح لاملا اذه تسبتحا امنإو «ًاباسح

 هنإف ءهيبحاص ىلإ لأملا هجوت مل ثإ اهنأ مسقي اهيلإ هجوف «امهيلإ امهلام تعقد

 نب ىسيع ملاظملا بحاص يدي نيب اهيمصخ مم ةظحللاو وتلا يف فقت اهلعجيس
 دقف انأ امأ» :الئاق امهيلإ هملسف لاملاب تهجوو رمألل تحعاصناقف ءنيكسم

 .ملعأ امتنأف الإو ءاهباسح اعطقاو ايهذاف ءامتيعدا !ميف امكتفصنأ

 لولضز دعس .د كلذك ءأ 1؟7”ص ؟”؟س قباسلا رنصملا :يريونلا رظنا

 .اهدعب امو 2١؟ص ؟ج قباسلا عجرملا ديمحللا دبع

 ؟ ب



 ةسمخلا براقي ام ملاظملا يف هسفنب رظني ميهاربإ ريمألا لظو .؟'!«هفصنيف
 هدهع يلوو هتبال ةمهملا هذه' دنسأ هيلع ءايعألا تداز امنيح مث ءاماع رشع

 مين اذكهو .0841"©2 / هالال4 ةنس يف ميهاربإ نب دمحأ سايعلا يبأ

 اونمأ امك :مهقوقح ىلع سانلا نمأو ءهدهع يف ةيقيرفإ عوبر ىلع لدعلا
 .مهتاكلتممو مهحاورأ ىلع ةينمألا هتاءارجاب

 فصوب ةلودلا ةرادإ يف ةريبك ةيمهأ نم ديربلا ماظنل ناك امل ًارظنو

 موقي ناك ”0ةطرشلا بحاص ًاضيأ وه ةيبلغألا ةلودلا يف ناك يذلا هبحاص
 «قاوسألا يف راعسألاو علسلاو «نيفظوملا يقابو ةاضقلاو لامعلا ةبقارمب

 ىلع سسجتلا نع ًالضف «هتيحان يف رومأ نم دجتسي امب ريمألل بتكيو
 ءاحنأ طيرق ءريوطتلاو ميظنتلاب ميهاربإ ريمألا دي هيلإ تدتسا دقف ءىادعألا

 نعو «بساودلاو تاطحملاب اهدوز ةمظنم ةيديرب ةكبشب ةمصاعلاب هتلود

 نأ ةيخييراتلا صوصنلا ضعب ديفت امك ءاصاخ ًاناويد هل درفأ هنأ دقتعملا
 ةليسوب امهنيب اميف رباختت هدهع يف تناك ةيلحاسلا تاطابرلاو نوصحلا
 ودعلا تاكرحت نع راهن نيخدتلابو اليل رانلاب ةئيعم تاراشإ ىه ةركتبم

 ةليللا يف ةيردنكسإلا ىلإ ربخلا لصيف ةتيس نم رانلا دقوي نأك ىتح)
 مامحلا لامعتسا لخخدأ يذلا وه ناك هنأ ًاضيأ حجرملا نمو «'*”(ةدحاولا
 يف هلامعتسا يف عسوتلا ىرج يذلاو ةلجعتسملا لئاسرلا لقن يف لجازلا

 . 125 ص 5 قباسلا عجرملا : ديمحلا

 قياسلا مجرما :زئدكبوه كلذكا ء 7١”ص اح قباسلا رنصملا :ىراذع نبا ار

 . ١ ضخ

 ةفاضإلاب ىمسي ناك هنأ لوقيو ءاهدعب امو 07ص قباسلا عجرملا :زتكبوه ره
 . ريشلا بحاصو ؛بقشكلا :بحأص «كديربلا 6-0 أل

 . 98نص جا قباسلا ردصملا :ريثألا نبأ ١
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 يف عسوأ قاطن ىلعو مث ءهدعب نم هئافلخ دهع يف ضرغلا اذهل ةيقيرفإ
 .20لوألا اهتفيلخ يدهملا دهع ذنم ةيمطافلا ةلودلا

 يبلغألا شيجلا نأ فورعملا نم ذإ ءشيجلا ميظنت يف رظنلا داعأ امك
 نيذلأ ءانبأ نم ناك نم مهنمو ءبرعلا كلانهف ءةددعتم رصانع نمضتي ناك
 نولكشي اوناكو ءدعب اميف اهيلإ نيدفاولا وأ حتفلا ذنم ةيقيرفإ يف اورقتسا
 ىلإ اومدق نيذلا دنجلا ءانبأ نم مهو ةيناسارخلا مث .ناسرفغلا ةثف مظعم
 ءةأاشم !وناك مهبلغأو «ةفلتخم ةنمزأ يف ةيسابعلا شويجلا عم ةيقيرفإ
 رصانعلا هذه روفن ناكو ءةجاحلا دنع لاتقلل رفتسي مهمظعم ناكو ربربلاو
 ركبم تقو ذنم اولواح «كلذلو ءءارمألل بعاتملا ببسي .ضعب نم ًاهضعب

 ةديدج رصانع لاخدإو ءمهرومأ يق ًاعيمج اهيلع مهدامتعا نم ليلقتلا
 سسؤم لوألا ميهاربإ نأ خيراتلا ركذيو ءاهيلع مهلوعم نوكي شيجملل
 مْلِب ىتح مهنم رثكتسا مث ءهل يصخش سرحك دوسلا ديبعلا مدختسا ةلودذلا
 مال قه اولمهأ هءاقلخ نأ أيل « يدنج فالآ ةرشع هلذهع يف مهددع

 ةيادبلا يف مهنم اوذختا نيذلا ةبلاقصلا وه ديدج رصنعب مهولدبتساو
 ناهتسي ال ةوق اوحبصأ ىتح مهنم اورثكتسا مث ءيصخشلا مهسرحو مهمدخ
 . يبلغألا شيجلا يف اهب

 اورعش ءالولا ةطبارب ةيلاغألاب اوطبترا نيذلا ةبلاقصلا ءالؤه نأ ودبيو
 اوعتمتي نأو دب ال مهنأ اوأرف «قينارغلا يبأ دهع ذنم مهتيمهأو مهتناكمب
 ىلع اوراس كلذ يف مهو .ةعومسم ةملك مهل نوكت نأو تازايتمالا ضعبب
 يف نيملسملا ماكح ةمدخم يف تلد يتلا رصانعلا نم مهئارظن جهن
 يف نكميو ٠ مهاوسو ةيراشكنإو .كيلاممو «كارتأ مئنم ةنمزألا فلتخمم

 عجررملا :زتكيوه كلذك 01970ق156ص ١1ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا رظنأ )1١(
 , ش8 ترايرص قباسلا

 حا



 ذإ «ةرامإلا هيلوت دنع ميهاربإ ريمألل مهتبراحم ليلعت رابتعالا ا!ذه ءوض
 مث ءمهتثيشم بسح هنوريسي ًالفط مكحلا يف ودبي ام ىلع اودارأ مهنأ

 ةيسابعلا يف مهنم ًاريبك امسق كرتو «ةداقر ىلإ لقتنا امنيح هيلع مهدرمت
 يف ةكراشملا نع مهذعبأ يلاتلابو ةلودلا زكرم نع مهدعبأ كلذ نأ

 .اهب ثنوعتمتي اوناك يتلا تازايتمالا نم مهمرحو اههيجوت

 يتلا لكاشملاو ثداوحلا ةهجاومل هنأ ميهاربإ ريمألا ىأر «كلذ ىلعو

 ةعاطلاب هل نيدي ديدج رصنع ىلع دامتعالا نم دي ال ءههجو يف ترأث

 «لوألا ميهاربإ هدجب كلذب ًايدتقم دوسلا ديبعلا مادختسا ىلإ داعف ؛«ةقلطملا

 اوناك ءميهاربإ ريمألا مهمدختسا نيذلا ديبعلا ءالؤه نأ (نالس يد) ىريو

 لصح هنأ ىريو ؟”كلذ دعبتسي زئكيوه نأ الإ ءهدج- ديبع لوألا ءانبأ

 ًاييردت مهبرذو مهلع رثكتسا هنإف ءرمألا ناك آيأو ءىارشلا قيرط نع مهيلع

 بسح دشارو نوميم أمه مهنم نيدئاق ةرمإ ثحت مهعضوو ًازاتمم ًايركسع

 داوق ةرمإ تحت اوعضو مهنأ رنكبوه لوقي نيح يف :''”يريونلا ةياور
 . ”ةبلاقص

 مهنم لقملاق «مهددع فيدحت يف ةيضيراتلا رداصملا تفلتحتا دقو

 الب ريخألا لوقلا يفو ءفلأ ةئم مهلعجسي رثكملاو «فالآ ةثالث مهلعجي

 يف فالآ ةرشع نع دزي مل مهددع نأ نظلا بلغأو ءةحضاو ةغلابم كش
 ه19/4 / هالالش ةنس يف مهنإف :«لاح- ةيأ ىلعو 2 7تاقوألا نم تقو

 .5١*ىنم قباسلا عجءرملا :زنكبوح رظنأ )0

 .19!1ص الرج قباسلا ردصملا :يريونلا 2

 ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا كلذك رظنا #١٠ هزص قباسلا عجرملا :رئدكبوه (9)

 ,. 55 7ص

 - ردصملا :ىراذع نبا .[!9١١ص ؟”؟ح قباسلا رنصملا :يريوتلا كلذ نع رظنا (:)
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 ةوق نولكشي اوحبصأو ءةبلاقصلا دونجلا لحم اولح ء(597 / م91)

 اهئالو ىلع تلظ ءريمألل يصخشلا سرحلا نع ًالضف شيجلا يف ةبراض

 رصانع ىلع هدامتعا نم للقي هلعج امم ذئذنم هيورح يف تكراشو هل

 يتلا بورحلا رهشأ نم ناكو ءاهتناكم تعجارت ىتح ىرخألا شيجلا
 ةسوفنو ةيضابأ دض مث «سنوت ةنيدمل ةيناثلا ةروثلا دامحخإ ءاهيف اوكراش

 لثم قوطم ريمأ ةبتر ىلإ لصو نم مهنمو .امهيلإ ةراشإلا تقبس نيتللا

 .؟؟ةةريخألا برحلا يف مهنم ددع عم لتف يذلا ركذلا فنآلا نوميم

 ء«شيجلا نإويد مظن ميهاربإ ريمألا نأ ءاآضيأ لاجملا اذه يف ركذي امو

 اننأ عمو ءدنجلا بتاور يف دازو .مهئالو يف كشي ناك نيذلا هنم طقسأو

 .ةيبيرقت ةروصب اهريدقت انتكمي اننأ الإ ءطبضلاب ةدايزلا هذه رادقم ملعن ال

 ةعبرأ سلبارط ىلع هتيالو ذنم مهل عفدي لوألا هللا دبع ريمألا ناك دقف

 عفد دقف ميهاربإ ريمألا امأ «؟*موي لك يف لجارلل نيمهردو سراغلل مهارد

 رمأ هنأ ةياورلا لوقت ذإ .داهجلل اهيلإ هليحر دنع ةيلقص يف مهبتاور هدنجل

 فرص نأ ثيحو ."ةةرشع لجارلاو ًارانيد نيرشع سرافلا ىطعأف ءءاطعلاب
 هدهع يف تحبصأ بتاورلا هذه نأ ينعي كلذ نإف .معارد ةرشع وه رائيدلا

 يرهشلا بتارلا نإف كلذ ىلعو ءايرهش لجارلل ةئمو سرافلل مهرد يتتم

 ذهع يف هيلع ناك امع ًامهرد (50) لجارللو ًامهرد (40) داز دق سرافلل

 . هللا ديم ريمألا

 7١ص ؟7ج قياسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د .177نصع ١ج قباسلا

 . ًاهيثعب امو

 ؟؟رس قباسلا ردصملا :يريونلا ١7 ةص ١ج قياسلا ردصملا :ىراذع نبا رظنا ()

 .47١؟ص ؟ج قباسلا مجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د .! 139١ ص

 . 178م قباسلا عجرملا :رتكيوه رظنا (؟)

 .؟ 81ص ”ج قياسلا عجرملا :ديمحللا دبع لولغز دعس .د رظنا ()
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 ترف ءطسوتملا رحبلا يف نييطنزيبلا عم هعارص نأ يف كش الو

 ةرشي ًاصاخ ًاناويد هل درفأ هنأ محجرملا نمف «لوطسألاب مامتهالا

 هتيانع نم ًاريبك اردق هسوس يف ةعانصلا راد ىلوأ امك ءهنوؤش

 يبلغألا لوطسألا ةدعاقو ةيبرحلا نفسلا ءاتبل يسيئرلا زكرملا

 رم امهي قحلأو ءاضيأ سنوت يف ةعانصلا راد ددج امك ءذئتقو
 ك داوم نم هناجاتحي امب امهدمأو مهتاصصخت فالتخا ىلع عانصلا

 بتنت اهلك تناك يتلاو لابحلا بنقو عولقلا ناتكو نارطقلاو ديدحلاو

 هلا جاتنإ يف ةصاخ ةفصب عسوتو «يرحبلا هطاشن تابلطتمب يفي امم

 دق ةيقيرفإ وملسم ناك ىيتلاو «ةينانويلا رانلا فذقت تناك يتلا

 هصخت نم مهئاملع نم زربو ةنوالا كلت يف اهرس نع فشكلل

 همض نيذلا ءاملعلا ةبكن نيب نم ناك ىذلا رايقلا نبا لثم اهتعانص

 ١ لوطسألا نكمت كلذ لكل ةجيتنو ءهركذ يتأيس امك ميهاربإ ريمألا

 مطنزيبلا هريظن ىلع ةريبك تاراصتنا ةدع زارحإ نم دهعلا اذه يف

 .عزانم الب طسوتملا ضيبآلا رحبلا طسو هايع ىلع هتدايس ضرفو

 يهاربإ ريمألا نأ يه ةماه ةجيتن ىلإ صلخن ءمدقت ام ىلع ءانيو

 :رادإل ةعضاوتم ةزهجأ نم ةلودلا ةزهجأب ىقترا «ةيحالصإلا ةيسايسلا

 لومعم ناك ام ثدحأ قفو ةلماكتم ةيسايسو ةيرادإ تاسسؤم ىلإ
 جي يذلا رمألا ءاهتاذب ةمئاق ةثيدح- ةلود ةرادإل رصعلا كلذ يف مظن

 .ةيبلغألا ةلودلل ددجملا ناك هنأ انلق اذإ يلاغن

 : ةيداصتقالا ةايحلا شاعتنا

 نوكي ةلودلا لاح ةبسن ىلعف) :هتمدقم يف نودلخ نبا لوقي

 اصأو «ةلودلا لام نوكي مهترثكو اياعرلا راسي ةبسن ىلعو ءاياعرلا
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 ةقيثولا ةقالعلا ىلإ صنلا اذه يف حوضوب ريشي وهف :؟'؟(هترثكو نارمعلا
 لاح نأ ثيحو ءأعم ةيعرللو اهل يداصتقالا ءاخرلاو ةلودلا عضو نيب
 ءًافتا هأتيب امك ميهاريإ ريمألا دهع يف نسحألا ىلإ روطت دق ةيبلغألا ةلودلا

 ًايباجيإ كلذ سكعتي نأ دي ال ناك هنإف ءروط ىلإ روط نم هدوهجب تلفقتناو
 ةضهن ةرتغلا هذه يف ةيقيرفإ داصتقا دهش دقف ءاهيف ةيداصتقالا ةايحلا ىلع

 ةيعرلا نم ةريثك تاعاطق معي ءاخرلا لعج امم هعورف فلتخم يف ةعساو
 يتلا تايارطضالاو تاروثلا يف تلثمت يتلا تاقوعملا ضعب نم مغرلاب

 .اهتيبلاغ ىلع بلغتلا نكمأ يتلاو ءاهيلإ ةراشإلا تقيس

 , ةعارزلا

 رحبلا ضوح- يف بوبحلل ةجتنملا ىربكلا قطانملا نأ فورعملا نم

 غلب دقف ءماشلا دالبو ءرصمو ءةيقيرفإ :ىه قطانم ثالث تناك طسوتملا

 ةعقاولا ةقطنملا لثم اهيحاون ضعب نأ بوبحلا نم ةيقيرفإ جاتنإ ةرفو نم
 ةبح ةئم ةبسنب بصخلا ينس يف حمقلا اهيف دوجي ناك فاكلاو ناوريقلا نيب

 هتدوجل حمقلا ةجاب تيمس يتلا هجاب ةقطنم اهلثمو «''”ةدحاولا رذبلا ةبحل
 نم سيل كلذلو «بوبحللا حاونأ يقاب ىلع رمألا سفن قبطنيو ءاهيف
 رفوت تناك هنأل ارظن ينامورلا رصعلا يف امور ءارهأب ىعدت نأ بيرغلا

 ؛«نييطنزيبلل ةبسنلاب رودلا اذه سفنب تماقو ءمهتوق نم ًاريبك ًامسق تامورلل
 يف اهعوبر يف ترثك دقف اهريغو ةمركلاو نيتلاو نوتيزلاك راجشألا امأو

 .ةريبك ةقيدحب هبشأ تناك ىتح ينامورلا رصعلا

 .؟*؟ىص .ةمدقملا : نودلع نبأ 04

 نماتلا ترقلا ىلإ عبأرلا نرقلا رع يمالسإلا برغملا يش ةراجتلا : اشأب ةأجن رظناأ )0

 . 27ص ةرجهلل
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 ريبك دمح ىلإ اهيف تعجارت دق ةيعارزلا ضرألاب ةيانعلاو ةحالفلا نأ عمو

 ةيداهطضالا ةسايسللو «ةرمدملا ةيلادنولا ةمجهلل ةجيتن يمالسإلا حتفلا ليبق

 طسبو لادنولا ةلود ىلع مهئاضق ذنم اهلهأ دض نويطنزيبلا اهسرام يتلا

 نيحالفلا نم ًاريثك لعج امم بئارضلا عمج يف مهطاطتشاو اهيلع مهذوفن
 ضعب اهجهتنا يتلا ءاقرخلا ةسايسلل ةجيتن حتفلا ءانثأ مث ءمهيضارأ نورجهي

 عطقو عرازملا ريمدت ناك يتلا ةئهاكلا لثم نيملسملا دض ةمواقملا اوداق نم

 هنأ الإ ءاهتكرح يف اماه ًانكر لثمي تدقتعا امك اهيف مهديهزتل راجشألا
 لب داصتقالل عيجشت نم نيملسملا نع فرع اميو حتفلا رارقتسأ ذنم

 يتلا دالبلا يف رارقتساو مالسو نمأ نم هورفو امبو «ماع هجوب ةراضحلاو

 .ديدج- نم اهطاشن ىلإ ةيقيرفإ يف ةعارزلا تداع هلظب مالسإلا اهلظأ

 عوبر يف ةعارزلا عيجشتب مهتلود مايق ذنم ةبلاغألا ءارمأ متها دقو

 تاروشثلا لعفب عرازم نم رمد دق ناك ام حالصإ ديعأف ءةيقيرفإ
 اهيلإ فيضأو «ديدج نم يرلا تاونق ةكيش ريمعت ديعأ امك «ءتاضافتنالاو

 هآيملا ظفحل ةمخضلا تانازخلاو ايانحلا وأ ةيرجحلا تاوئقلاو يقاوسلا نم

 اهضرعو دالبلا لوط يف دتمت ةكبشلا هله لعج ام ةجاحلا دنع اهعيزوتو

 دق نكت مل ةديدج ضارأ تحلصتساو «ةيئان قطانم يورت تحبصأ ثيحب

 ةسايس اوجهتنا مهنأب لوقي نايلوج لعج يذلا رمألا ءلبق نم تلخغتسا

 هأيم نزاخم نم هوماقأ ام كلذب دهشيو) ءاملا نآديم يف ةيعاو ةيداصتقا

 فاضي ء؟ءاخخر ةرتف عساتلا نرقلا يف تشاع ةيقيرفإ نأ رهظيو ءايانحو

 ةيوقسلاو ةراحلا قطانملا يف ةديدج تاعارز ناطيتسأب مهمامتها كلذ ىلإ

 «نطقلاو ءركسلا بصقو ءزرألاك ىصقألا قرشلا نم يبلج-. اه اهنم

 . 59-18ص ؟ج قباسلا عجرملا : تايلوج يردنأ لراش ()

 :ء



 ىتح «2!ةرذلاك ءادوسلا ةيقيرفإ نم بلج ام اهنمو ء«(تايضمحلا) حلاوملاو
 يع ءاطعلا يف اهرود فايكحسال تداعو اأهقنورو اأهترضحخ ةيقيرفإل ثداع

 . ديدج

 اذه ىلجت يذلا تاذلاب ميهاربإ ريمألا دهع وه رصعلا اذه نم انمهي امو

 سايسأ ةدعل انداقتعا يف كلذ دوعيو .هروص ىهبأب هتمز يف يعارزلا طاشنلا

 نتاتيسيئرلا ناتماعدلا امه نمألا بابتساو ىداصتقالا راهدزالا نأ اهمهأ

 ةلمأش ةضهن هتلودب ضوهنلا هقتاع ىلع طخأ دق ماد امو ءةراضحلا راهدزال

 يذلا ردقلاب ةيسيئرلا داصتقالا ناكرأ دحأ اهفصوب ةعارزلا ىظحت نأ دب الف

 يرورضلا اهتوق نع ًالضف هتيعرل ءاحنر نم هرفوت امل «هتيانع نم هقحتست
 يأ نم رثكأ ذئتقو تحبصأ ةيقيرفإ نأل رمتسم دايدزا يف تناك يتلاو ةايحلل

 فالتخا ىلع اهيلإ نيدفاولا ةرثك ليلدب ناكسلل بذج زكرم ىضم تقو

 لخد نم ًاضيأ هردت املو*”'يهريغو ءاملعو عانصو راجعتو قيقر نم مهعاونأ

 ؛ةنازخلا كلتل يسيئرلا دروملا ناك اهنم لصحتملا جارخلا فصوب هتنازخل

 .اهدشني ناك يتلا ةضهنلل يرقفلا دومعلا لثمي يلاتلابو

 ذئتقو تحبصأ ةيعارزلا تاجتنملا نم ًاريثك نأ وه «لماوعلا هذه يناثو
 ةيلخادلا ةراجتلا قاطن ىلع ءاوس يراجتلا لدابتلا ةمئاق يف ةيساسأ آعلس

 تفرع يتلاو ةيقيرفإلا ةراقلا بلق عم اميس ال ةيجراخللا ةراجتلل ةبسنلاب وأ

 «تيزلاو ءركسلاو ءبويحلاو :«بيبرلاو رومتلا لثم ةيوارحصلا ةراجتلاب

 . 2ص قباسلا مجرملا :أشاب ةاجن رظنا (1)

 يئاوح هتوقل جاتحي سفن فالآ ةثالث نم ًايناكس اعمجت نأ نويداصتقالا ردقي (؟)

 هاليملل رشع يداحلا نرقلا نم ءادتبا ةبصخلا ةيعارزلا يضارألا نم ؟ملكذرد

 - يمالسإلا برغملا :يناحدجلا بيبحلا .د رظنا) كاذنأ ةعارزلا لئاسو فعضل

 .(اهدعب امو 6 نص (((م١1-9 / ه4-)) ةيعامتجالاو ةيداصتمالا ةايحلا
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 يتلا ةراجعتلا تابلطتم ةيبلت نم دب ال ناك ذإ ءهركذ يتأيس امك موحللاو

 .ةريبك ًاحابرأ ردت تناك يتلاو دراوملا هذه نم دهعلا اذه يف تطشن

 ةماعلا ةايحلا يف ءاهقفلا ريثأتو ءذئتفو ينيدلا عباطلا ةبلغ وه ءاهثلاثو

 عاطق يف ىتحو ةئودلا فتاظو يف لمعلا ىشاحتي نأك مهنم ريثكلا نأ ذأ

 «ةعارزلا ىلإ نوهجتي ءالؤه لعج امم «ةيجراخلا ةراجتلا ةصاخب ءةراجتلا

 ىلع ضرع هنأ نوتحس مامإلا نع ىيكلاملا هركذ ام كلذ ىلع انليلدو

 «ناطلس لام نم يه ام) اهنأ هل ًامسقم لام ةرص دابع نب ديعس هبحاص

 .«يديب اهتسرغ ءاهتعب ةرمث ىه امنإو ءةيصو نم الو ءرجات نم الو
 يضاقلا لوقي كلذ يفو :؟كايندو كترخخأ رمأ ىلع اهب ىوقتت اهذخف
 ناك اذإو «0”©2نوتيز ةرجش فلأ رشع يشا كلمي ناك هنأ ًاضيأ هنع ضايع
 نإف (ها٠54 ةئس ت) ميهاربإ ريمألا دهع ليبق يفوت دق نونحس مامإلا

 دهعلا اذه يف ةيقيرفإ يف ةينيدلا ةايحلا نوهجوي اوناك نيذلا مه هذيمالت
 .لصقو اهئاملع ةبخن اوناك نيذلا مهو

 دبع نب ميحرلا دبع نأ نم ضايع يضاقلا هركذي ام ًاضيأ كلذ نم مث

 يذلاو ركذلا فئتآلا نونحس مامإلا ذيمالت دحأ دهازلاب فورعملا يعبرلا هبر

 نكي ملو ””نوتيز ةرجش فلأ رشع ةعبس كلمي ناك ميهاربإ ريمألا رصاع
 نورداغي اوناكو ءمهيديأب ةعارزلا يف لمعلا يف ةضاضغ نودجي ءالؤه
 ناأكو :؟ 1 ”هتاقوأ يف لوصحملا عمجل مهعرازمو مهعايض يف ةماقإلل ندملا
 دق اذه مهلعفب مهنأ هيف كش ال امم هنإف كلذل ؛ةماعلا ةودق مه ءالؤ

 .؟١5ص ١٠١ج سوفتلا ضاير :يكلام
 . 157؟ص قباسلا رثصملا : ضايع يضاقلا

 . 17”نع قياسلا ردصملا : ضايع يضاقلا

 .97ةاوقالص قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا رظنا
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 .ةعارزلا يف لمعلل سانلا نم ريثكلا اوهجو

 «ةرتفلا كلت يف ةيقيرفإ ىلإ بلجي ناك يذلا قيقرلا ةرثك اهعبار لعلو

 اذه يف لمعلل دوسألا قيقرلا ةصاخ ةفصيو مهنم مسق قحلي ناك ثيح

 ًالضف قاشلا لمعلا لمحت ىلع ةردقو دلج نم ءالؤه نع فرع امل عاطقلا

 ملاعلا راطقأ نود ةيقيرفإ هب درفنت مل رمأ وهو ءمهتفلكت صخر نع

 ناك ثيح» ماشلا داليو قارعلا لثم اهتم ديدعلا يف هلثم ىرج لب «يمالسإلا

 ضعب ةجاح ارخآأ سيلو ًاريخأو ءضرألا ةمدخ يف نولغتسُي ديبعلا
 نوباصلاو جيسنلا تاعانص لثم ةيعارزلا ةيلوألا داوملل ةديازتملا تاعانصلا

 .اهريغو روطعلاو ذيبتلاو سبدلاو لالغلا نحطو ركسلاو

 مل ًأطاشن دهعلا اذه يف ةعارزلا تطشن ةعمتجم بابسألا هذه لكلو

 آريبك ًامسق لكشت ةلغتسملا ضرألا ةحاسم تحبصأ ثيحب ليثم هل قبسي

 ىلع ليلد ريخ لعلو «لبق يذ نع عونتو جاتنإلا دازو «ةيقيرفإ يضارأ نم
 ةرتفلا هله يف برغملاو ةيقيرفإ يف حاس يذلا يبوقعيلا هركذ ام وه كلذ

 تناك لحاسلاو (ديزوب يديس) ةدومق نيب ةدتمملا ةقطنملا نأ لاق ثيح

 نإ :هلوقب كلذ ىلع هيسرام جروج قلعيو ءاهراجشأو اهترضخب وهزت
 .م.2) )١6١( ةفاسمل دتمت يتلا ةقطنملا يف ترشتنا دق نوتيزلا راجشأ

 تدرخز يتلا نيتاسبلا اهيف ترشتنا امك «لحاسلا ميلق] لك يف كلذكو

 نم ضعبلا اهضعب سمالت تداك يتلا ىرقلاو ةرمثملا راجشألا فلتخمب

 امك لهب ةصاخلا تيزلا ةرصعم اهنم ةيرق لكل ناكو ءاهماحدزا ةرثك

 فوئنص نم اهيف تبئتتسا امو ةداقر ثانجو نيتاسبلا سرغ رابتعا نكميو
 هاذتحا ًاجذومن تناك يتلاو ءهايم نم اهيف يرجأ امو نيحايرلاو راجشألا

 .هيف ميعاربإ ريمألا دوهج ىلعو طاشتلا اذه ىلع رمغأ اليلد سانلا

 )١( 2560ص ؟ج قياسلا مجرملا :ديمحلا ديع لولغز دعس .د رظنأ .

 اب



 ءاضيأ ةيناويحلا ةورثلا ىلع ًايباجيإ طاشنلا اذه سكعتي نأ دب ال ناكو

 دادعأ ةدايز رمألا بلطت دقف ء«تقولأ سفن يف هل ةجيتنو اببس كلذ ناكو
 ةعورزملا يضارألا ةعقر ةدايزيو «يعارزلا لمعلا يف ةمدختسملا تاناويحلا

 عترت تناك يتلا كلت نع الضف تاناويحلا نم ةديدج ناعطقل ءاذغلا رفوت

 دولجلاو فاوصألاو موحللا نم ةديازتملا ةجاحلاب يفتل بونجللا جورم يف
 .نارمعلا دايدزال ًاعبت نابلألاو

 راهدزإ نع يبوقعيلا هركذ ام برخغتسن دعن مل ءمدقت ام ىلع ءانبو

 راز يذلا يركبلا هدعب نمو ءآفنأ هيلإ انرشأ امك دهعلا اذه يف ةعارزلا
 فلآ ديرجلا دالب يف رزوت نم جرخي ناك هنأب لاق يذلاو كلذ دعب ةيقيرف

 دالبلا هذه ةيابج نأو :*'”تاهجلا فلتخم ىلإ موي لك رومتلا نم لمح

 فارطألا ةيمارتم هصفق يف تناك قتسفلا تانجو ء“"””رانيد فلأ يتثئم تناك

 ريمت تناك ءالولج نأو «ءةساملجسو سلدنألاو رصم ىلإ ردصي ناك اهنمو

 لك ةجاب نم لمحي ناك هنأو «””لوقبلاو رامثلاو ركسلا بصقب ناوريقلا

 نم كلذ ريغ ىلإ :«**”ناوريقلاو سنوت ىلإ بوبحلا نم ريعب لمح فلأ موي
 هروذج- دوعت امنإو «ةأجف قلخي مل يذلا راهدزالا اذه دكؤت يتلا صوصتنلا

 .لاحلا ةعيبطب هترايز ىلع ةقباس ةرتف ىلإ

 : ةعانصلا

 طاشن ىلإ ةرورضلاب يدؤي راصمألا نم رصم يف ينارمعلا روطتلا نإ

 امنإ بساكملا نإ) :هتمدقم يف نودلخ نبأ لوقي كلذ يفو ءهيف ةعانصلا

 )١( ىةلرص :برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ يف برغملا :يركبلا ١ .

 ) )90؛ ةرص قباسلا رنصملا : يركبلا .

 " 47.7ص قباسلا ردصملا :يركبلا
 . 23ص قباسلا ردصملا : ىركبلا

 رح



 ترثكف [ناكسلا] مهنيب أهميق كثرثك لامعألا ترثك !ذإف «لامعألا ميق يه

 قنأتلا نم هتاجاحو فرتلا ىلإ ىنغلاو هفرلا لاوحأ مهتعدو ةرورض مهبساكم

 بكارملاو مدخلا ذاختاو نوعاملاو ةينألا ةداجتساو سبالملاو ءنكاسملا يف

 اهيلع مايقلاو اهتعانص يف ةرهملا راتشيو اهميقب ىعدتست لامعأ اهلك هلذهو
 راسيلا لصحيو هجرخو رصملا لخخد رثكيو عئانصلاو لامعألا قاوسأ قفنتف

 مث ةيناث لامعألا تداز نارمعلا داز ىتمو مهلامعأ لبق نم كلذ يلحتتنمل

 عئانصلا تطبتتساو هتاجاحو هدئاوع تدازو بسكلل اعبات فرتلا داز

 تقفنو ةيناث كلذل ةنيدملا يف بسكلا فعاضتو اهتميق تدازف اهليصحتل

 ةكرح صنلا اذه يف روصي وهف :أ'...لوألا نم رثكأ اهب لامعألا قوس

 . ممتجمملل اهنم ةلصحملا ةدئافلاو اهروطتو اهئوشن بابسأ للعيو ةعانصلا

 دهع يف ةيقيرفإ هتدهش يذلا ريبكلا ينارمعلا روطتلا نإف «كلذ ىلعو

 تاعاتص راكتباو «نهملا عونتو فرحلا روطت ىلإ ىدأ دق ميهاربإ ريمألا

 ةيبعشلا ةقبطلا نم ريبك عاطق اهسرامي حبصأو ءروطتلا اذه ةبكاومل ةديدج
 بتك يف ءامسألا ةرثك كلذ ىلع لدي «عمتجملا مارتحاب تيظح نأ دعب

 فرحلا وأ تامانصلا هذه ىدحإب اهباحصأ بقلت يتلا تاقبطلاو مجارتلا

 ءءالطلا ءءاقرلا «طايخلا «كئاحلا ءدابللا ءءانبلا : لثم ةرعفلا كلتل دوعتو

 ءراصتقلا ءحجاجزلا ءغايدلا ءزارخلا ءفارخلا ءرايقلا «غياصلا ءغابصلا

 .خلإ . . .دادحلا « يلبارخلا

 كلذ نأ الإ «ةيفرحلا راطإ يف كاذنأ تيقب ةيقيرفإ يف ةعانصلا نأ عمو

 تاجاح ةيبلتل جاتنإلا ةدايزو نيسحتلاو ريوطتلا ةيلمع نود ًالئاح فقي مل

 عم وأ قرشملا عم ءاوس «يراجتلا لدايتلا تابلطتمو «يلحملا كالهتسالا

 كلانه نأ دكؤي ام ةيشيراتلا صوصنلا نم درو دقف «يبرغلا نادوسلا دالب

 ١5١١. ىع ةمدقملا :نودلعخ نبأ (1)
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 نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ةريخخألا ىلإ ردصت تناك ةيقيرفإ تاعوئصم
 .2”يرجسهلا ىناثلا

 يتلا ةرتفلا يف تزكرت دق اهنأ ظحالن تاعانصلا هذه انضرعتسا اذإو

 نم عئصي ناك يذلا بوطلاك :دييشتلاو ءانبلاب ةقلعتملا تاعانصلا *

 ءجاجزلاو ءفزخلاو ؛« ةراجحلا عطقو «باشحألاو «رجألاو « نبتلاو نيطلا

 ترهدزأ يتلأو « ةدادحمألاو ةراجتلا لأامعأ وه كلذ عبتي امو « سلكلاو

 ءاوس ريبك دح ىلإ تطشن يتلا رامعملا ةكرح تابلطتمب يفتل ذئتقو ًاعيمج
 روصقلا مأتب يق كلذ لثمت دقو يبعشلا وأ يهسرلا ىوتسملا ىلع

 .هركذ يتأيس امك راوسألاو نوصحلاو

 بيكرتو ةغابصلاو ةراصقلا رع أهعبتي أمو حيسنلاو لزغْلا ةعاتص

 دح ىلع برغملاو قرشملا يف ذئتقو بلطلا اهيلع دتشا يتلاو :ناولألا
 داجبسلاو طسبلا لثم ةرهش نم ةيقيرفإ تاجوسنم عاونأ ضعب هتلان امل ءاوس

 :ةسوس اهب ترهتشا يتلا ىرخألا ةيفوصلا تاجوسنملا نع ةلاضف

 ةسوس أاهيف بح بخل يتلا ةيريرحلا ةييطقلا تكلذكو ةينطقلاو ءاهعتص ةقدو

 يف طويخلا نلزغي نك ءاسنلا نأ ةعانصلا هذه طاشن نم غلب دقو ءاضيأ
 نب قرمع يبذل هتمجرث يف غابدلا هركذ امك الزغ هنعبي أهإ مث + كف وع

 ءادوس ةيراج لمع نم تناك هتشيعم نأ نم دهازلا يضاقلا ورمع نب +

 : يناحستجلا بيبحملا د كلذك “2١١97 صاأط ج قباسلا ردصملا : يكلاملا رظنإ

 .59 .28 ص قباسلا عجرملا



 يف جسانم يف هجسنب نمقي وأ 'همعطتو اهلزغ عيبتو لزغت) تناك هل

 دقو : غبصتلاو' ريحدمتْلاو ةغابدلا نم أهعبتي أمو ةيدتجملا تاعوتصملا ان

 جورسلا منصت تناك ثيح- ناوريقلا اهمهأ ةديدع ندم اهب ترهتشا

 . خلا . . .عاطنألاو قطانملاو ةيذحألاو

 ىفغيدصتلاو ميعطتلاو تيفكتلا لامعأ لمشتو : ةيعاتصلا نونغلا 4

 جاجرلاو روثبلا ةعانصو ؛«نداعملاو بشخلاو جاعلا ىلع رفحلاو بيهذتلاو

 اتتيدم اهب ترهتشا دقو «ءبتكلا ديلجتو ء«ةغايصلاو ءتنولملاو ينفلا

 . ةصاحن ةفصب سنوتو تاوريقلا

 ءةحلسألا ةعانصو «ةلمعلا برض لثم :ةلودلا اهيلع فرشت تاعانص *

 . ةحملسأو تازيهجت نم اهمزلي اهو ةيبرحلا نفسلا ءانبو عزارطلا رأدو

 نحءاطمو ؛تيَرْل رصاعم لمشتو : ةعارزلاب ةقلعتملا تاعاتصلا #*

 .ركسلا عئاصمو :«نطقلا جلاحمو ءلالغلا

 تنأكو «ةصاخ ةفصب قيقرلا أهثبعب ضهني ناكو :نيدعتلا ةعاتنص

 ةيرئازجلا ةيسنوتلا دودحلا ىلع (ةنجامرم) نم برقلاب ديدحلا مجانم رهشأ

 . لحكلاو صاصرلاو ةضفلا مجانم نع ًالضف ءرضاحلا انرصع يف

 هعلأ «روطعلا :ءقرولا ءلابحلا ءراشفلا لثم :ةقرفتم تاعاتنص *

 جتلا نفسلا «ةقيقدلا ةيملعلا تالآلا ءليمجتلا تارضحتسم «ةيودألاو

 )١( ه9 ص ” جب ناميألا ملاعم :غايدلا .
 ج قباسلا ردصملا :يكلاملا رظنأ (؟) ١ ص ١7١: يناحنجلا بيبحلا .د كلذك :

 راد سابق نص قباسلا عج ر ملا
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 .اهريغو ديصلا براوقو

 ميغاربإ ريعألا دهع يف ةيقيرفإ ىلإ تلخد يتلا تاعانصلا مهأ امأو

 : يلب امك تئناكف

 صصخت يتلا ةيكلفلا تالالاو تابالرطصالاك ةيملعلا تالألا ةعاتص «

 يتأيس امك كلذ بيس لقيصلاب رهتشا يذلا ديعس نب نامثع اهعنص يف

 .هركذ

 .دعب أميق اهل ضرعتتسو «قرولا ةعانص *

 ففسوي نب ليعامسإ اهيف صصخت يتلا ليمجتلا تارضحتسم ةعانص

 . 7يديبزلا لاق امك ةيقيرفإ ىلإ اهلمخدأ نم لوأ وه ناكو مجنملا ءالطلا

 355 يش ثقلحي ءسأإ لق نكت مل كلا ةينانويلا راثلا ةعانص يف عسوتلا

 يأر ىلإ لصوتلا ريسيلا ريغ نمو ةليلق عوضوملا اذه نع تامولعملا نأ ذإ
 .رايقلا نبأ اهتعانص يف صصخت دقو ءاهنأشب عطاق

 ىعدي نأك لحملا وأ عنصملا بحاص نأ وه هيلإ ةراشإلا ردجت امو

 مهروجأ مهل عفدي ءارجأ وأ هدنع ًاقيقر امإ عانصلا ناكو ء(ملعملا) ذئرصع

 نوجردتي مث انايبص مهتايح نوأدبي ءالؤه ناكو ,ث*ةعطقلا بسح وأ مويلاب

 اوناك اذإ تايحألا نم ريثك يف نولقتسي مث نمو ءاهنوقذحي ىتح ةفرحلا يف
 فرحلا ىدحإ رسألا ضعب ثراوتت نأ ًانايحأ ثدحي ناك امك .رارحألا نم

 .١721سصع نييوغللاو نييوحنلا تاقبط :يديبزلا 0

 ١٠<ص 1985 (سرام) راذآ رهشل 7؟4 ددع «يبرعلا ةلجمم يف هنع انلاقم رظنا
 .اهدعب امو

 .الؤ ص قباسلا مجرملا :يناحبشجللا بيبحلا .د رظنإ 692

 كمآ



 مدس يذلا روذدلأب تماأقكو ءدهعلا !له يف ًاضيأ ةعانصلا ترهذدزأ !لكهو

 . مايق ريحت داليلا داصتقا معد يف اهل

 : ةراحتتلا

 ذإ ءةراجتتلا يف ىلجت ام رثكأ دهعلا اذه يف يداصتقالا شاعتنالا ىلجت

 ءداصتقالا اذهل ةيسيئرلا ةماعدلا يه اهتادئاع تحبصأ ثيحب ذئتقو تطشن

 رحبلا ضوح بلق يف زيمتملا يفارغجلا اهعقوم نم ةيقيرفإ تدافتسا دقف
 ثلاثلا نرقلا لئاوأ ذنم أرط دقو «ميدقلا ملاعلا يف ةكرحلا زكرم طسوتملا

 اذه يف لاعفلا امهرثأ امهل ناك ناماه ناثداح داليملل عساتلا /يرجهلا

 نع رصمو ةئاغ نيب طبارلا ميدقلا بهذلا قيرط لوحت امهلوأ ءطاشنلا

 ههاجتاو «هكلست تناك يتلا لفاوقلا ىلع هرطاخمم ةرثكل ةبوئلا دالب قيرط

 ديرجلا داليو تاوريقلا نم ًالعاج «برغملا دالب ىلإ كلذ نم ًالدب
 عرفتت ةطشن ةيراجت زكارم ةسامجلسو نسافو ناسملتو ترهاتو نالجراوو
 فاشتكا نم لوحتلا كلذب طبترا امو :ةددعتم ةيراجت كلاسم ةكيش اهنم

 لظ يذلا بهذلا امه يبرغلا نادوسلا دالب نم نيتعلسل ريزغو ديدج ردصم

 «برغملا دالب يف ةيبهذلا ةلمعلا برض مناصم يذغي نورق ةعضب لاوط
 ملاعلا نيب يراجسلا لدابتلا معديو ءهندم يف ةلئاط تاورث هئم تعمجتو

 ةميق هل تحبصأ يذلا دوسألا قيقرلا مث «؟'ىرحألا راطقألاو يمالسإلا

 ديبعلا ءالؤه ناك ثيح- «يمالسإلا ملاعلا يف ةريبك ةيركسعو ةيداصتقا

 ناك نم مهنمو «ةيراجتلا لفاوقلا ةسارحو ةعانصلاو ةعارزلا يف نوقحلي

 ةرشعلا يلاوح مهنم دنج دق ميهاربإ ريمألا نأ انيأر دقو «ةيدنجلاب قحتلي

 .؟7؟ص قياسلا مجرملا : يناحشجلا بسيبحلا .د رظنأ 4)

 كو



 ىلإ ءافلأ نيعبرأ نولوط نب دمحأ شيج يف مهددع غلبو ءيدنج فالآ
 قوس وه اهب صاخ قوس لثئتقو ناوريقلاب ةعلسلا هذهل صصخ هنأ دح

 .؟”ةكربلا

 ريمألا دهع يف ةصاخ ةفصبو يبلغألا لوطسألا ةرطيس وه امهيناثو

 ىلع بابلأ حتق امم طسوتملا ضيبألا رحبلا برغو طسو هايم ىلع ميهاربإ

 برغ بونجو طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج- عم ةيقيرفإ ةراجت مامأ هيعارصم
 نم هيلإ ةراشإلا تقبس ام كلذ ىلإ فاضي «قرشملا نع ًالضف ابوروأ
 ةيربلا ةيراجتلا قرطلا نيمأت ليبس يف ذئتقو ريمألا اهذختا ةينمأ تاءارجإ

 لعج يذلا رمألا :2"'!(نينمآ قرطلا يف نوريسي راجتلاو لفاوقلا) حبصأ ىتح

 هرسأب يمالسإلا ملاعلا يف ةيسيئرلا ةيراجتلا قطانملا ىدح] ةيقيرفإ نم

 ءىناوملا يف ةئثمتملا ةيرحببلا «نيتيراجتلا اهيتهجاوب طقف هبرغ يف سيلو

 ةسوسو سقافسو سليارطك ةيلامشلاو ةيقرشلا اهتطاوش ىلع ةعقاولا ةيراجتلا

 دالب يف ةلئمتملا ةيوارحصلا وأ ةيلخادلاو ءةبانعو ةقربطو ترزنبو سنوتو

 يف ىرخألا ةيراجشلا زكارملا نيبو امهنيب نيتملا طبارتلا نع ًالضف ءديرجلا
 يف ةمئاقلا لودلا نيب يسايسلا فالخلا هنود لحي مل يذلاو برغملا راطقأ

 ةلواحم نود اهيف ةيراجتلا كلاسملا دراومب اهنم لكءافتكال راطقألا هذه

 ."”نيرخآلا باسح ىلع اهقاطن عيسوت

 ةيلخخادلا نيتراجتلا اتلك لقتقو ةيقيرفإ يف تطشن .ءكلذ ىلعو
 اهنمو لفاوقلا درت اهيلإ ءطاشنلا اذه بلق يه ناوريقلا تناكو غةيجراخملاو

 ةمخضلا غلابملا كلذ ىلع انلدي ءماعلا رادم ىلع ةمئاد ةكرح يف ردصت

 .اهدعب امو ””؟ىص قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا (1)

 . 6ص جس قباسلا ردصملا : ريثألا نبأ )0

 . 7 ؟ ص قياسلا عجسرملا : يناحشجلا بيبا .د رظنأ ()

 مه:

 1816-1 ل قل قش ةماق

 ةيرطزخمألا ةئ



 نيرشعو ةتس تغلب يتلاو لفاوقلا هذه ىلع ًاسوكم اهياوبأ دنع ةلصحملا

 اهريمت ةجاب تناكف ءهركذ قبس امك باب لك دنع مويلا يف مهرد فلآ

 تيزلاب لحاسلا دالبو اهريغو قتسفلاو رومتلاب ديرجلا دالبو بوبحلاب

 رضخلاب عرازم نم اهلوح امو «لسعلاو لوقبلاو تايضمحلاب ايئادرسو

 ةراجتلا هذه تطغ كلذبو ءاضيأ هركذ مدقت امك نيتلاب كوكدمو ةناشلقو

 .ةلوهسب ةيكالهتسالا علسلا نم ناكسلا تاجاح ةيلخادلا

 ءيعارزلا طاشنلا يف اهئاهقفو ةيقيرفإ ءاملع نم ديدعلا مهسأ امكو

 نم ًايبلس انفقوم اوفقو مهنأ عمف ءةيلخادلا ةراجتلا طيشنت يف ًاضيأ اومهسأ
 لاملا دعشأ نع اوعروتو يبرغلا نادوسلا دالب عم ةصاخسيو ةيجراخلا ةراجتلا

 غابدلا هركذ ام ليلدب ءشحافلا حبرلا نم هب تفرع امل امير اهيف بستكملا

 ضايع يضاقلا هركذ ام مث ءآفنآ ءاندروأ يذلا صنلا يف نونحس مامإلا نع

 هنأ نم ءنوئحس مامإلا ديمالت دحأ يلع نب دمحأ لضفلا يبأل هتمجرت يف

 كلذ نع لئثس امنيحو اهذخأي ملو هيبأ ثاريم نم رانيد فلآ نم رثكأ كرت

 نأ الإ :''ملعلا لهأ نع هيف ءاج امل هتهركف جاعلا ةراجت نم ناك) :لاق

 مهل ناكف ءةيلخادلا ةراجتلا يف لمعلا يف ًاجرح دجي مل مهنم ًاريثك

 يعبرلا هبر دبع نب ميحرلا دبع لثم ةفلتخم علسب اهيف تورجتي تيناوح

 قوس يف ارجات هرمأ لوأ يف ناك يذلاو ًافنآ هانركذ يذلا دهازلا

 هيف عيبي توناح هل ناك يذلا يعازخلا فسوي نب نوعو :«2"”نيزازبلا

 قباسلا ردصملا :يكلاملا كلذك «795؟ص قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا رظنأ 0

 . ١1ص قباسلا ردصملا : يتاحنجلا بيبحلا .د :؟ةهرص

 قباسلا ردصملا :يكلاملا كلذك «59١ص قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا رظنا )0

 .17كص اج
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 ,"1زازب ناك يذلا دايز نب يلع ذيمالت نم عفان نب ليعامسإو '”ناتكلا
 مل ىتح اهب قدصتف رانيد فلآ هدنع ناك يذلا يميمتلا رورسم نب مشاهو

 راطعلا دواد وبأو "فلآ تداعف اهب رجتأ مث ريناند ةسمخ الإ اهنم قبي
 سانلا لعج امم ءمهريغو“'”ناوريقلا قوس يف ةراطع توناح هل ناك يذلا

 كلذ نم اونجف ءاراهدزاو ًاطاشن اهداز يللا رمألا ةراجتلا هذه ىلع نولبقي
 يتلا يه ةلئاط تاورث راجعتلا رابك ىنجو «ءاخرلا مهل تلفك يتلا حايرألا
 ةمكاحلا ةقبطلا دارفأ ضعبب عفد يذلا رمألا «ءارثلا رهاظم ندملا تبسكأ
 دجتت مل (بارتأ) ةديسلا هسفن ميعاربإ ريمألا ةدلاو نأ دح ىلإ ءاهيف لمحلل
 لفاوقلا باحصأو راجتلا ضعب كراشت تناكف ءةراجتتلا يف لمعلا يف اجرح
 .هيلإ ةراشإلا تقيس امك

 لهأ اهيف مهسأ امك ءراجتلا رابك ةئف اهتسرام دقف ةيجراخلا ةراجتلا امأو

 ءدوهيلا قوسب فرعت ناوريقلا يف مهب صاخ قوس دوهيلل ناك دقف «ةمذلا
 تناك نيذلاو ةيقيرفإ يف نومسي اوناك امك ةنداهرلا وأ ةنيادرلا دوهيلا مث
 اوناكف ىراصتلا امأو «؟*ضيأ ناوريقلا قوس يف مهب ةصاخ تيناوح مهل
 ةمذلا لهأ نأ ودبيو «'””ةيلحاسلا ندملا يف تيزلا ةراجت ىلع نورطيسي

 ةصاخي ابرلاب لماعتو بعالتو شغ نم ةركنم رومأ مهنم ترهظ دق ءالؤه
 ربع هيلإ اولصو ناكم لك يف لامعألا هذه لثم اوسراه نيذلا دوهيلا

 .1؟8خرص قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا رظنأ )١(
 .م9للص قباسلا عجررملا :يناحنجلا بيبحسسلا .د رظنا 0

 .7 46ص ؟ج قباسلا ردصملا :غابدلا ()
 .١7ا/.ص قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا 22

 :يناحتجلا بيبحلا .د كلذكو ء718صا قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا رظنا (5)
 . 2ص قباسلا عجرملا

 .8-0١581ص قباسلا مجرملا :يناحنجلا بيبحلا .د رظنا ()
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 م45 / الال١ ةنس يف مهيلع ضرفي بلاط نبا يضاقلا لعج امم «خيراتلا

 ريزنخنو درق مسر اهنم ةعقر لك يف ءاضيب ًاعاقر مهفاتكأ ىلع اولعجي نأ
 لثم اهيف روصم باوبألا يف ةرمسم ًاحاولأ مهتويب باويأ ىلع اولعجي نأو

 ءابرلاب لماعتلا عنم نم نيرخألا ةيئارجإو ءارجإلا اذهل ريسفت ال ذإ ؟'”كلذ
 ًامنإ امهيلإ ان رشأأ نيذللا «فرصلا باتك) ةسارد ىلع ةفرايصلا رابجإو

 اهل عفادلا وه كلذ نوكي نأ الإ ءاضيأ ةنوآلا كلت يف امهذختا نيذللاو

 باتكلا قيبطت ىلع صرحو عروو نّيدت نم بلاط نبا هب فرع امل ًاعيمج
 ىلع ظافحلاو ةمذلا لهأل مارتحا نم مالسؤلا هب ىصوأ امل عابتاو ةنسلاو

 . مهقوقح

 ةراجتتلا تاينف نأ امهلوأ نيماه نيعوضوم ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 ءةيراجعتلا ةلاكولاو ةكرشلا ماظن تفرع دهعلا اذه يف ناوريقلا يف ةيمالسإلا

 ةئس ت) يترسلا دلاخ نب رابجلا دبع نيب تناك هنأ ضايع يضاقلا ركليف

 ةكرش) نونئحس مامإلا ىذيملت (ه؟589 ةئس ت) ناطقلا سيدمحو (ه١4

 نيب ةكرشلا نع هانركذ ام مث «*”هيف دحألا قوس يف نالمعي نطقلا يف
 ةلاكولا امأو «نييناوريقلا نيرجاتلاو ميهاربإ ريمألا ةدلاو بارتأ ةديسلا

 اليكو نوكي نأ امإ ليكولاف ءةيجراخلا ةراجعتلا يف تزرب دقف ةيراجتلا
 ةصاخلا لفاوقلا زيهجت هماهم نم ناكو :«كلذ نم رثكأل وأ دحاو رجاتل

 ةغيص تفرع دقق اذلو «ةعارزلاب ةيلخادلا ةراجتلا تطبترا امك ."”هيلكومب
 نوتيز لوصحم ىرتشا يذلا نونحس مامإلا اهتيعرش ررق نأ دعب ةرضاخملا

 قياسلا ردصملا : ضايع يضاقلا كلذك 784١6 ص ١١ج قباسلا ركدصملا : يكلاملا 295(

 . 25ص قباسلا عجرملا :يناحنجلا بيبحلا .د كلذك ء777ص

 , ؟ة"5يصص قباسلا رثصملا : ضايع يضاقلا هر

 .ةملص قباسلا عجرملا :يئاحنجلا بيبحلا .د رظنا (59)

 ما



 .كلذ يف سانلا هب ىدتقاف ''مسوملا يف هعاب مث هفطق دعوم لبق

 ندم نيب رصعلا اذه يف يرحبلا لقنلا يف طاشن نم رهظ ام وه امهيناثو

 تايالولاو طسوتملا برغ رزجو سلدنألا نيبو اهنيبو «ةهج نم ةيقيرفإ
 كراش هسفن ميهاربإ ريمألا نأ دح ىلإ «ةيناث ةهج نم ةيبوروألا ةيمالسإلا

 دبع نب ىسومل هتمجرت يف غابدلا هدروأ صن نم مهفي امك طاشتلا اذه يف
 ميهاربإ ريمألا هجرخأف ًانوجسم ناك اذه ىسوم نأ هيف ءاج ناطقلا نمحرلا

 يأ) دمحأ نب ميهاربإل بطع بكرم ةلأسم هجورخ بيس) ناكو نجيسلا نم
 ىلع ءاركلا :لوقي مساقلا نباف «عفان نباو مساقلا نبا يلوقب هاتفأف (ريمألا

 يذلا رمألا :2© راس ام رادقمب ءاركلا نم ىطعي :لوقي :مفان نباو ءغالبلا

 هجوب ةراجتلا ىلعو ةصاخب طاشنلا اذه ىلع يوقلا يباجيإلا هرثأ هل ناك

 فلأف «ءهيف تالماعملا طيض ىلإ ذئتقو لقدلا اذه روطت جاتحاو ءماع

 ةيركأ) باتك وه عوضوملا اذه يف ًاباتك (ه0)19 ةنس تا رمع نب دمحم

 .هب ةراثتسالل "”(نفسلا

 نادوسلا دالب عم تناكف «يراجتلا لدابتلا اذه ةمئاق يف علسلا مهأ امأو
 «لسعلاو «بييزلاو ءرومتلاو ءحلملاو «بوبحلا :يلي امك يبرغلا

 كلت تاجتنم لباقم يف ءفزخلاو «عونصملا ساحنلاو ءهزرخلاو ءركسلاو

 نيئاه اتلكو دوسألا قيقرلاو «بهذلا قالطإلا ىلع اهمهأ ناك يتلاو دالبلا

 ايوروأ ىلإ برغملا دالب يقابو ةيقيرفإ نم امهقيرط ناقشت اتناك نيتعلسلا
 ناك امهاتلكو ءامهنم ىلحملا قوسلا ةجاح دس دعب يمالسإلا ملاعلا قرشو
 اذه ىلإ ةراشإلا تقبس دق هنأ عمو ءميدقلا ملاعلا يف ةغلاب ةيمهأ امهل

 . 1197م ١ قباسلا ردصملا : يكلاملا رظنإ «"؟

 .؟797/نص ١ قباسلا ردصملا :غايدلا رظنا

 . ١7ص قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا

 ثلوا



 .زاجيإب ةيناث بهذلل ضرعتلا نم ريض ال هنأ الإ ءعوضوملا

 يق ةينامورلا ةيروطاربمإلا نم يبرغلا مسقلا رايهنا ذنم هنأ فورعملا نمف

 برغ يف دقتلا ماظن يف هرود بهذلا دقف داليملل سماخلا ثرقلا رخاوأ

 ةيدقنلا ةلمعلا اهنم برضت تحبصأ يتلا ةضفلا لحل اهيف هتردنل ابوروأ
 يتلا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا كلذ يف اهتلثامو «ةقطنملا كلت يف ةلوادتملا

 يبهذلا رانيدلا يقبو «يضفلا مهردلا ىه اهيف ةلوادتملا دقنلا ةدحو تناك

 قيرطلا ربع رصم نم بهذلا اهلصي ناك يتلا ةيطنزيبلا ةلودلا ىلع ًافقو
 .لامشلا يف لاروألا مجانم نمو ةيقيرفألا ةراقلا بلق ىلإ ميدقلا

 يقابو ةيقيرفإ ىلإ ديدجلا قيرطلا ربع يبرغلا نادوسلا بهذ ققدت امئيحو

 ةداس نوملسملا حبصأو ةيبرغلا ابوروأو قرشملا ىلإ اهنمو برغملا دالب

 يداصتقالا قوفتلا زارحإ نم يمالسإلا ملاعلا نكمت ءملاعلا يف بهذلا

 ةيبهذ ةورث نم هكلتما ام لضفب هقاطن جراخ ةعقاولا ىرخألا راطقألا ىلع

 لعج امم ءيملاع فارتعأ نم ةيمالسإلا ةلمعلا هب تعتمت املو ةمخض

 لتحت) ةيمالسإلا تاحوتملا لعج ثدحلا اذه نأ نولوقي باتكلا نم ديدعلا

 يتلا ردنكسإلا تاوزغ نيب يملاعلا يداصتقالا خيراتلا يف ةزراب ةناكم ًالوأ

 تاوزغلاو ءايسا مجانمو «سراف ةكلمم رئاشذ ينانويلا ملاعلل تحتف

 ًايناث زربتو «ةيكيرمألا ةراقلا ةضفو بهذ نم ابوروأ تنكم يتلا ةيئابسإلا

 رانيدلا لبق لجسي مل ثيح ةيدقنلا ةرودلا خيرات يف ةديدج ةرهاظ

 ءطسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنمو ءقرشلا اهترود تلمش ةلمع يمالسإلا

 بهذ داعأ ةيناث ةيحان نمو ءةيحان نم اذه 7'22”تقولا سفن يف ابوروأو

 ثدعملا !ذهل برغملا دالب ربع ةيبرغلا ابوروأ ىلإ قفدتملا يبرغلا نادوسلا

 بحذلا ةكرح ةطيرخ ًايضيأ رظناو 77ص قباسلا عجرملا :يناحنجلا بيبحلا .د )١(

 .1 ١ 5 نص عجرملا ذه يف
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 كست اهيف تالمعلا تداع ذإ يبوروألا دقتلا ماظن يف ةقباسلا هتناكم سيفنلا

 .اهداصتقال ًائيتم ًاساسأ دجوأ يلاتلابو ةقثلا اهيسكأ امم ءدهنم

 برغلاو لامشلا عم يراجتلا لدايتلا يف ةيقيرفإ تارداص مهأ امأو

 :ريثعلا «فزخلا «ثاجوسنملا «تيزلا :ىه بهذلا ىلإ ةفاضإلاب تناكف

 «بوبحلا ءعمشلا «ءدولجلا ءفوصلا ء«موحللا ءةدبزلا ءركسلا ءروطعلا

 «ضييبألا قيقرلاو ءءارغلا ىلع لبياقملاب لصحتو «بيبزلا ءرمتلا

 «بونجلاو لامشلا تاجتنم اهقاوسأ يف عمتجت تناك !ذكهو «باشحخألاو

 ,ةمئاد ةكرح اهبسكأ امم تاهجلا فلتشم ىلإ اهريدصت داعي اهنمو

 برغملا يف ندملا قاوسأ فلتخت ملف «قاوسألا هذه ميظنتل ةبسنلاب امأو

 يراجتلا اهصاصتحخاب امإ ىمست تناك ذإ ؛هقرشم يف اهتاليثم نع يم السلا

 الإ «ةنيعم ةيعامتجا ةئف ىلإ وأ اهسسؤم ىلإ بسنت وأ ءنايحألا مظعم يف
 يف لوألا يراجتلا زكرملا تناك يتلا ناوريقلل ةبسلاب هابتنالا تفلي اه نأ

 يذلا اهيف يسيئرلا يراجتلا قوسلا وه اهيف ثحبن يتلا ةرتفلا يف ةيقيرفإ

 نأكو «تارتموليك ثالثلا نع وبري أم يأ نيليملا نع ديزي ام هلوط غلب

 قوس :نيزازبلا قوس :اهرهشأ ناكف ىرحاآلا قاوسألا امأو «هيبناج

 قوس ءنيزازخلا قوس «لرغلا قوس فجل قوس « نيناطقلا لوس

 ىلع ًاحضاو ًاليلد انل مدقي يذلا رمألا ءاهريغو ؟'دوهيلا قوس «نيرازجلا
 . يراجتلا راهدزالا !له

 نود ةلوليحلل قاوسألا هله ىلع ةدينش ةباقر ضرف نع دب ال ناكو

 . اهذعي امو 1ص قباسلا عجرملا : يناحتجلا :بييحملا ا رظنا

 خو



 ةالولا ناكف ءراعسألاو نازوألاو ليياكملا يف بعالتلاو علسلا يف شغلا

 نوئحس مامإلا ىلوت ذنم ةاضقلل تلكوأ مث ءةمهملا هذه نولوتي مهسفنأ

 ءءاضقلا ىلإ ةفاضولاب بستحملا ماهمب نوموقي اوناك كلذبو ءةيقيرفإ ءاضق

 يرجي ثيح ءةياقرلا هله يف مهتدعاسمل قاوسألا يف ءانمألا نولعجيف

 وأ ريزعت نم اهقحتسي يتلا ةبوقعلاب عرشلا ةفلاخم هيلع تبثت نم بيدأت
 ىلع ةاضقلا نم فارشإلا اذه نأ عمو «قاوسألا نم يفن وأ ميرغت وأ دلج

 مامإلا ةيالو نأ ذإ ءميعاربإ ريمألا دهع ىلع قباس تقو يف أدب قاوسألا

 هذه يف مهددشت عم هتاضق نأ الإ ءاهالا" 4 ةنس يف تناك ءاضقلل نوئحس

 يذلا روطتلا ةهجاومب اليفك ناك ام ةثدحتسملا تاءارجإلا نم اوضرف ةباقرلا

 يتلأو هاا/٠١ ةئس يف بلاط نبا اهذختا يتلا كلتك دهعلا اذه يف ثدح

 ريمألا نم قلطم ضيوفت ىلع لصح دق ناك يذلاو ءاهيلإ ةراشإلا تقبس
 يضاقلا لوقي كلذ يفو ءنأشلا اذهب ًابسانم هاري ام ءارجإ يف ميهاربإ

 لزعلاو ةابجلاو ةالولا يف رظنلا هيلإ ضوف دق بلغألا نبا ناكو) :ضايع
 ةباقرلا هذهب ءاهقفلاو ةاضقلا مامتها نم غلب دقو «2!(ريكانملا عطقو ةيالولاو

 رمع نب ىيحي لثم عوضوملا اذه نع تافلؤملا فينصتب مهضعب ماق نأ
 ''9؟قوسلا ماكحأ) ىمسملا هباتك كلذ يف فّلأ يذلا ء (ه744 ةنس ت١

 . ةرتفلا كلت يف

 يداصتقا راهدزا لظ يف دهعلا اذه يف تشاع دق ةيقيرفإ نأ ىرن اذكهو

 ةيراضحلا ةكرحلا عفدل اهمامأ لاجملا حتف امم ءةيعرلاو ةموكحلا لمش

 .مامألا ىلإ ةيوق ةعفد اهيف

 .؟؟7نص قياسلا رثصملا :ضايع يضاقلا ()

 . 9151/0 ةنس سنوت يف روشنملا ««قوسلا ماكحإ) هباتك رظنا (9)
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 :ةينارمعلا هلامعأ

 آروطت ةبلاغألا ةلود رصع يف تدهش ةيقيرفإ نأ ىلع نوخرؤملا عمجي
 ءانبلاب مهفغشب اوفرع ةلودلا هذه ءارمأ نم ريثكلا ناك اذإو «أريبك ًاينارمع

 لامعأ نم هب ماق امل ءمهتعيلط يف ىتأي ميهاربإ ريمألا نإف ءريمعتلاو

 امك ءلاجملا اذه يف ةروكذملا ةلودلا رخافم ىدحإ ربتعت ةمخض ةينارمع

 مكحللا هيلوت دعب ثبلي مل ذإ ءروطتلا اذه يف هدوهج ىلع ليلد ريخن ربثعت
 لايمأ ةينامث دعب ىلع (ةداقر) ةنيدم ءانب يف عرش ىتح ةريصق ةرتف الإ
 نسحب نوملسملا ةلاحرلاو نويفارغجلا بجعأ يتلاو «تاوريقلا بونج

 اهئاوه بيطو اهنيتاسبو اهروصق لامجو اهتسدنعو اهطيطخست ةقدو اهعقوم
 ةيقيرفإب سيلو نيتاسب اهرثكأو) :هلوقب يركبلا اهفصو دقف «باجعإ امّيأ
 نم نإف... ةداقر ةئيدم نم ةبرت بيطأ الو آميسن قرأ الو ءاوه لدعأ

 وحن اهئع توقاي رركيو «0©2ببس ريغ نم ارشبتسم ًاكحاض لزي مل اهلخد
 عستيال مسالا اذهب اهتيمست ببس نع تاياور ةدع ركذيو ءلوقلا اذه
 .“”ةهركذل لاجملا

 نيرشعو ةعبرأ اهرود غلي ىتلا ةنيدملا هذه ءانب يف ميهاربإ ريمألا أدب
 ةديدع ًاروصق اهب ديشو «م4ال6 / ه757 ةنس يف ”"ةعارذ نيعبرأو أفلأ
 تآشئملاب اهدوزو «قاوسألا اهيف طتخخاو «اعماج ادجسسمو ةريثك ًارودو
 ةديدعلا نيتاسيلاو ءانغلا قئادحلاب اهئيزو ءةريثكلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ىرجأو «ةبلجتسملاو ةيلحملا نيحايرلاو راجشألا عاونأب ًاعيمج اهسرغ يتلا
 ىلإ اهنم عزوت مث ةمخض جيراهص يف عمجتل ةديعب ٍتافاسم نم هايملا اهيلإ

 ١( ؟الرص قباسلا ردصملا :ىيركيلا .

 نم "عج نإدلبلا مجسعم :يومحلا توقاي ؟ 28 .

 25ص ؟س تادلبلا مجعم :يومحلا توقأي ,
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 كلذ دعب اهيلإ لقتنا مث ءعيدب ماظن يف اهنيتاسبو اهقئادحو اهتاشنم فلتخم

 لقنو ءهتموكح- نيواودو هتلود تالاجرو هتيشاحو هتيب لهأ عم ةيسابعلا نم

 ةدايزلاب اهدهستي أتفي ملو ءملعلا لاجرو عانصلاو راجتلا نم ريثكلا اهيلإ

 اقدنحمو ًاروس اهلوح رادأف ءكلذ رمألا بلطت املك نيصحتلاو ميظنتلاو

 روصقلا رهشأ نم ناكو ءدعب اميف ةعنصلا ةمكحم ةيديدح ًاباوبأ اهل لعجو

 سسأو .«(نحصلا)و 2''(ميتفلا)و (راتخملا)و (دادغب) روصق اهيف اهديش يتلا
 .ليلق دعي اهركذل دوعنس يتلا (ةمكحللا تيب) ةعماج- اهينأبم ديحأ يف

 فيضأ امب ةديدجلا ةمصاعلا اهفصوب ةئيدملا هذه تعستا ام ناعرسو

 قدانف نم اهب قحلأ امو اهقاوسأ دايدزاو ءةديدج تأشنم نم اهيلإ
 يف تداذغ ىتح اهئاكم ددع يف رمتسم دايدزاو ء ملعلل رودو تامامحو

 .أطاشن اهرثكأ نمو ًانارمع ةيقيرفإ ندم مظعأ نم ةليلق تاونس

 هاتفيلخ لصاو امنإو ؛ميهاربإ ريمألا دعب عسوتلا اذه نع فقوتت ملو
 ريمألا اهيف هرمع ام اهمهأ ناك ةديدج تاشنم ةدع اهيلإ افاضأف اهب ةيانعلا

 اهب رفح" يذلا ميهاربإ ريمألا ديفحو ةبلاغألا ءارمأ رخآ ثلاثلا هللا ةدايز

 ةيقاس هيلإ ىرجأو «ةئم عبرأ هضرعو عارذ ةئثم سمخ. هلوط امخض ًاجيرهص

 هتعس نع دئازلا ءاملا جرخي نيح يف :ةعاسلا راذم ىلع هيف بصت ةمخض

 وه يذلا جيرهصلا اذه ةماخضلو ءاهيرل نيتاسبلا ىلإ هجتت ىرخأ ةأئق نم
 تاقبط عيرأ ىلع ًارصق هيف ىنبو «(رحبلا) هامس ةيعانطصا ةريحب نع ةرابع

 تحبصأ ىتح «ءرائيد فلأ نيثالثو نينثاو نيتثم هيلع قفنأ «(سورعلا) هامس

 :مالعألا لامعأ :بيطخلا نبا ء197/ص ١٠ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا رظنا )١(

 ؛ مخ رص سوت خيرات بص لس : بااهولأ ليد ينمسحس نسستح 41 هةيشاحم نك نا

 .19؟ص 1ق «ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراشسلا نع تاقرو كلذك
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 لزت مل اذكهو .؟'60) اهسفن ناوريقلا نم ربكأ ةلصاوتملا تادايزلا هذهب

 بحت أاهنكس أمك + مهتلود دهع ءأسشنأ .ىييجح بلغألا يغب ءارمأل كتملا رأد

 يف ةيدهملا ىلإ اهنع لقتنا نأ ىلإ ءاضيأ نييمطافلا ءافلخ لوأ يدهملا هللا

 د ٠ مها هز ةنس

 سئوت ةئيدمب ىرخأ ًاروصق ميهأربإ ريمألا أشنأ ءةداقر ىلإ ةفاضإلابو

 ؟"تقولا صضعب م4944 / هال41 ةئس يف اهب ةماقألل لقتنا امتيح ءهانكسل

 ركذيو .؟*!ةبصقلا اهنمض نم ناك «ةيناثلا اهتروث يف هيلع تفلاخ امدنع
 ةيكلاملا ءاهقف رايك دحأ فوفكملا صوحألا يبأ بلط ىلع ءانب هنأ يكلاملا

 يف داز «هركذ يتأيس امك نيفورعملا اهداهز دحأو دهعلا اذه يف ةيقيرفإ يف

 اهيف أشنأو «ةلبقلا يلت يتلا ثالثلا ةيلاعلا فوقسلا ةسوسب عماجلا دجسملا

 برشلا هايم لصوت ةيقاس ةنيدملا كلت طسو ىلإ ىرجأو «نيديعلا ىلصم
 .”اهجراخسب ديعب ناكس نم

 ةرامعلا ىلإ هأآذعت لب «ةيندملا ةرامعلا ىلع ينارمعلا هطاشن رصتقي ملو

 نوصحلا نم ديدعلا ىنبف ءةيقيرفإ لحاوس نيصحتب متها دقف «ةيبرحلا
 ميعدتل أ 'اهنم ةديدع نكامأ يف (ةطبرألا وأ ءطبرلا) تاطابرلاب ةفورعملا

 ةئنصارقلا نفسو يطنزيبلا لوطسألا تامجه نم ابسحت اهنع عافدلا لبس

 . 5* ص سنوت مسيرات ةصاالتش : باهولا دبع ,قلسحا نس كلل

 .70ص ة5ج قباسلا ردصملا :نودلخخ نبا
 .145ص ٠١ج قباسلا ردصملا :فايضلا يبأ نبأ (4)

 :صضايع يضاقلا كلذك رظنا .اهدعب امو ؟937؟ص قباسلا ردصملا :يكلاملا (©)

 7١. ؟ص قباسلا رتصملا

 ؛ج قباسلا ردصملا :نودلخخ نبا 25ص 5ج قياسلا ردصملا :ريثالا نبا (5)
 . 7 +17 نع
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 املك بيرختلاو بلسلاو بهنلا دصقب اهيلع نوريغي اوناك نيذلا ء«نييبوروألا

 ةسوس ةئيدم نيصحت ىف داز امك .ةصرفلا مهتنكمأ أامثيحو ةرغ اودجو

 ىئبف ءيبلغألا لوطسألل ةيسيئرلا ةدعاقلاو ءناوريقلا ةضرف اهفصوب

 .اهسراحمو اهتاطابر نم ميمرت ىلإ جاتحا ام ممرو :''اهروس

 ءانب يف هجهن ىلع هدهع يف ءاحلصلا نم لاحلا وروسيم ىرجو
 هتمجرت يف ضايع يضاقلا هركذي اه «كلذ نم «سراحملاو تاطابرلا

 لاملا ريثك ناكو) :هنع لوقي ثيح ينايربقلا لهس نب هللا دبع نب لهسل

 ءاميظع الام هيف قفنأف ةسوسب رحبلا ىلع طابرلا رصق ىنب ءريخلل ًالاعف
 ناك لب ليقو ءهعيمج ىلوتف «كلذ يف هنونيعتسي اوتأف هءانب اودارأ اوناكو

 عم رصعلا دعب اهيلع سلجي نوئحس نب دمحم ناك لمر ةوبر هعضوم
 :لهس هل لاقف (طابر يأ) .رصق انه ينب ول تددو :ًاموي لاقف ءهباحصأ

 .20(لاقثم فلأ وحن هيف قفنأو هانبف ءهيتبأ انأ

 : ةيملعلا ةضهنلا

 تعونت دقق :ةلماش ةضهن ميهاربإ ريمألا دهع يف ةيملعلا ةكرحلا تدهش

 ملعلا عورف ةفاك تطغ ىتح اهمالعأ تاصاصتخا تددعتو .اهتاهاجتتا

 نيدلا مولع ىلع ةروصقم دعت ملو ءهرصع يف ةفورعم تناك يتلا ةقرعملاو

 .؟ 7١ص ةج قياسلا رصملا :ثودلمخ نبا )١(

 .اهدعب امو 717؟ص قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا (؟)

 همحر ناك هنأ :لوقن نونحس ني دمحم هيقفلا نع صنلا اذه يف درو ام حيضوتلو

 امك ءهتايح ننس مظعم فيصلا لصف لاوط داهجللل ةسوس طابر يف طباري هلل

 نمو لب ةيقيرفا لهأ نم نيدهاجملاو داعزلاو ءاحلصلاو ءاهقغلا ةداع كلذب ترج

 دجو املقو .ةيداعملا ليطاسألا تايسه دض اهنع عافدلل ىرخألا برغملا راطقأ

 . هئايح نم ةرتف اهتاطابر دحأ يف طباري مل قكرصع ةئفلا هذه نم دحأ
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 ةثيثحح ىطخب تاهاجتالا هذه يف تراسو ءلبق نم رمألا ناك امك ةغللاو

 ثيحب «قرشملاب ةيملعلا زكارملا يف اهتاليثم بكاوت اهلعج امم مامألا ىلإ
 ةيقيرفإ يف اهل يبهذلا رصعلا ناك هدهع نأ انلق اذإ ةقيقحلا زواجتن ال

 دذعتملا ريمألا اذه خيرات يف ةقرشم ةحفص لثمي ام وهو « ةيبلغألا

 ملعلا ةامر رابك 277 يف ةحبضب و ؛تامامتهالا حونتملاو بهاوملا

 . خيراتلا يف هيعجمشمو

 ذنم علو دقف ءملعلاب هسفن وه هفغش لاجملا اذه يف ركذي ام لوأو

 هنأ تاياورلا ركذتف ءءالجألا ءاملعلا ةبحاصمبو هبلطب هتايح نم ركبم تقو
 ةجرادلا ةينيتاللاإ ةغللا اهءانثأ ملعت ءهابص نم ةرتف ةيلقص يف ماقأ
 ىتح- ىطسولا روصعلا يف ابوروأ برغ يف تفرع يتلا (ةيسنامورلا)

 ةصاخعب ةبلاقصلا هنايتف عم اهب ثدحتي ام ًاريثك دعب اميف ناكو .“'اهداجأ
 يف ضايع يضاقلا لوقي كلذ يفو «لوقي ام هئاسلج نع يفخي نأ دارأ اذإ
 ءانثأ هنأ ( ناطقلا ن.سيفدمج هيقفلل ةياور يف بلاط نبأ يضاقلل هئموس رت

 امي ريخألا ملكت «ةكرتلا نع روكذملا سيدمحو ميهاربإ ريمألا نيب ةشقانم
 مداخملا غالب يلإ ماقف) يبلقصلا هأتك (عالب) رومشح 7 ريعألا ىوش قفاوي هل

 يف ًاضيأ لوقي امك ."؟6تفكناف ةيلقصلاب ريمألا هملكف .يب مهيل أابضغم
 ةداقر ىلإ هليحرتو ةيليطصق ءاضق نع هلزع رثإ يضاقلا ءانبلا نبال هتمجرت
 نوديع نبأ يضاقلا نيبو هنيب 5 رظانملا تراد ثيح ميهاربإ ريمألا ةلباقمل
 هل لاقف ءغالب هاتف ىلإ هسأر ميهاربإ عفرف) ريمألا سلجم يف نأشلا اذهب
 ةوسنلق عزنت نأ قحتسي - ءانبلا نبا ينعي - لجرلا اذه ىرأ :ةييلقصلاب

 .!؟؟ 7ص ١ تاقرو :باهولا دبع ىثئسح- نسح كلل
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 .*ة(هسأر ىلع عضوتو يضاقلا

 ًالضف ةخللا هذهل هتداجإ نأ وه ماقملا اذه يف هيلإ ةراشإلا ردجعت امو

 وه لوألا نع هتيمهأ يف لقي ال رخآ رود اهل ناك ؛هتقاقث يف اهرود نع

 بوئجو ةيلقص يف نييبوروألا نم هأياعر لكاشم ىلع فرعتلا يف هتدعاسم

 «بسحف ءالؤه سيلو ءاهنونسحي يتلا ةغللا اهفصوب مهبلاطم مهفتو ايلاطيإ
 ةعئاشلا ةغللا يه تناك اهنأ ذإ ءاهتاذ ةيقيرفإ يف اهب نيملكتملا ًاضيأ امنإو

 ىتح أهب تنوثدحتي اهلهأ يقب يتلأو «ةيرجلا دالب لثم اهيحءاوت ضعي يف

 . (داليملل رشع يناثلا» يرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأ يف يسيردإلا نمز

 نينا مولع يف ةعسأو ةليصح بستكا + ةينيناللا ةغللا هتف رعم بتاج ىبلإو

 ىلع لدي هرعش نم انلصو امو ءرعشلا ضرقي نأك امك بدألاو ةحللاو

 مولعلا هذه ىلإ ةفاضإلابو « نيعوبطملا ءارعشلا يف هلأ ركوتت هيأ ةيتجم ةيهومس

 مولعلا داجأف ءطاشنو ةمهب اهبلطف ةيبيرجتلاو ةيلقعلا مولعلاب فغش ء«ةيلقنلا

 نم هنكم يذلا رمألا ءمولعلا هذه نم اهريغو ةفسلفلاو كلفلاو ةيضايرلا

 رودت تناك يتلا كلت ءاوس اهيف ءاملعلا لوحف ةرظانم يف ةيلعفلا ةكراشملا

 وأ حيضوتلاو قيلعتلا وأ بيقعتلاب ؛(ةمكحلا تيب) يف وأ هةسياجم# يف

 . تارظانملا كلت عيضاوم

 تيب) يف رودت تناك يتلا تارظانملل ًاجذومن يكلاملا انل ظفح دقو

 لوقي ذإ «ةيملعلا هتناكم نايبل اهنم ًاضعب يلي اميف درون هروضحب (ةمكحلا

 ناوريقلا يف مالكلا ءاملع رابك دحأ دادحلا ديعس نامثع يبأب هفيرعت يف

 .7977؟ص قباسلا ردصملا :ضايع يضاقلا )١(
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 نأ دعب هنأ ء«“'”نآرقلا قلخش ةيضق نم ةنسلا لهأ فقوم نع نيعفادملا ريبكو
 روضحلا نم هريغو جشألا نب هللا دبعو روكذملا نيب ةرظانملا تلهتسا
 هيأرب ميهاربإ ريمألا ءالدإ مث .نيفرطلا ججح- طسبو نإآرقلا قلخب نيلئاقلا
 هللا ميلكت ركذ ىرج مث :(دادحلا ديعس يأ) :لاق) :عوضوملا اذه يف

 نبأ لاق ؟مالكلا ىسوم عمس نمم :تلقف - مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت
 : نامثع وبأ لاق ؟اهئاحل نم وأ اهقرو نه :تلق ءةرجشلا نم :جشألا
 .ريمألا هيلإ . يل رهظ اميف ىدارم سلجملا لهأ 9 دحنأ ىرذد ام هللاوو

 .رثكلا هيلع بيجيف بيجي نأ آفوحخخ !كليو تكسا :جشألا نبال لاقف ردبف
 لك هنأل :لاقف ؟مالكلا اذهب - هللا كحلصأ -- تدرأ امو :نامثع يبأل لبق

 ملكي مل هللا نأ معزو ءرفك ةقيقحلا ىلع ةرجشلا نم هنأب لاقف حرص نم
 هذه عبتتي نم نأ يف كش الو 200(. . .همالكب هلضفي مل هنأو ىسوم
 قطنملاو ةفسلفلا ىلع ميهاربإ ريمألا عالطا ةعس هيدل دكأتي ةشقانملا
 . نيملسملا نيملكتملا بيلاسأو مالكلا ملعي ةياردو «لدجلا بيلاسأو

 ام كلذ دكؤي «ءةياغلا اهيف غلب دقف ميجدتلاو كلفلا ملعب هتفرعم امأو
 :لوقي ذإ «مجتنملا ءالطلا فسوي نب ليعامسإل هتمجرت يف يديبزلا هركذ
 ةيملع سسأ ىلع ينبملا كلفلا يأ (””(ةماجنلا ملع لحتني ميهاربإ ناكو)
 ةيقيرفإ لهأ نم ءاوس هتلود يف ملعلا اذه مالعأ هيف ثحابي ناكف ءةحيحص
 ببسي نيذلاو :يمالسإلا ملاعلا راطقأ فلتخم نم هطالب ىلإ نيدفاولا وأ

 .قباسلا ردصملا :يكلاملا «ةيقيرفا ءاملع تاقبط :ينشخللا يف هتمجرت رظنإ 45)
 جشألا نبأ ةمجرت رظناو ,؟ةهمللرص ١ق تاقرو : باهولا دبع يئسحا نسح كلذك
 . 77؟ نع ؟ج قباسلا ردصملا :غابدلا يف

 قبح يتسسح- نصح كلتذك «؛دادحلا فيعس ةمجرت «قباسلا ردصملا : يكلاملا رظنا 220
 .١7؟: ص ١ق تاقرو :باهولا
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 سيدمحو .ركذلا افئآلا فسوي نب ليعامسإ لثم ءهدنع ةوظح- اولأن كلذ
 نئازبخ ضصصخ هنأ دم ىلإ .مهريغو لقيصلا ديعس نب نامثعو ءمجنملا

 تارطنقملاو تابالرطسالا لثم ةيكلفلا تالالا ظفحل (ةمكحلا تيب يف

 اهلصرو بكاوكلا ريس باسحو ثحبلا تاودأ نم اهريغو هبويجلاو

 .؟'هلعلا اذه يف لمعتسي امم ضورعلاو لاوطألا طبضو قافوألا قيقحتو

 يف ةيملعلا ةكرحلا عفد ىلع ملعلاب فغشلا اذه هزفح دقف «كلذل

 ةدع لاجملا اذه يف هدوهج تهجتاو ءمامألا ىلإ ةيوق ةعفد ةيقيرفإ

 يتلا ةيناسللاو ةينيدلا مولعلا ةكرح- ةياعر يف ًامدق يضملا اهلوأ «تاهاجتا

 ةئشانلا ةيبيرجتلاو ةيلقعلا مولعلا منم اهيناثو ءاهيف لذئتقو ةرهدزم تناك

 راهدزألاو طاشنلا يف ىلوألا اهتريظن يزاوتل هتيانع نم عيطتسي ام ىصقأ
 قرشملا نم ةصاخي ةيملعلا زكارملا فلتخم نم بتكلا بالجتساب كلذو

 فلتخم يف ءاملعلل هباطقتساو ءةمجرتلل زكرم سيسأتو «يمالسإلا
 يف صصخشتم زكرم ءاشنإ ارخخآ سيلو اريخأو ءهطاليب قاستلالل تاصصختلا

 .اهسيردتو مولعلا هذه

 : ةيناسللاو ةينيدلا مولعلا

 ةساردل يسيئرلا زكرملا اهسيسأت ذنم تحبصأ ناوريقلا نأ فورعملا نم

 مهنع هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا نأو ءبرغملا يف ةغللاو نيدلا مولع

 نيذلا مه اهيف !وماقأو دعب اميف اهيلإ اودفو وأ حتفلا شويج- اوقفار نيثلا

 نأش كلذ يف اهئأش مولعلا هذه اهماوق ناك يتلأ ةيركفلا اهتسردم اوسسأ

 ةبقاعتملا لايجألا تراس دقو ءذثعقو قرشملا يف ىرخألا ةيركفلا زكارملا

 مهجهن ىلع درطُم لسلست يف مهالت نمو مهذيمالت نعو مهنع تذخأ يتلا

 )١( 197ص ١ق ثاقرو :باهولأ دبع يتسح نسح- .
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 ةنبل فيضي اهنم ليج لك ناكف ءاسيردتو ةسارد مولعلا هذهب مامتهالا يف
 برغملا يف ملعلا ةئيدم ناوريقلا تدغ ىتح- ةسردملا هذه ءانب يف ةديدج

 سيلو ءاهخويش نع لخألل هعاقب فلتشم نم بالطلا اهدصقي «يمالسإلا
 يف تاساردلا هذهل ةماهلا زكارملا دحأ ًاضيأ ثتحبصأ امنإو «بسحف كلذ

 .هرسأب يمالسإلا ملاعلا

 اولحترا نيذلا ةقرافألا ملعلا بالط نم ىلوألا لايجألا مظعم نأل آرظنو

 هللا يضر كلام مامإلا نع اولخأو ملعلا نم ةدازتسالاو ححسلل قرشملا ىلإ

 هبهذم ةمءالملو ءهدعب نم رصم يفو اهيف هذيمالت نع مث ةنيدملا يف هنع
 مث ةيقيرفإ يف مهدوهجب بعغذملا اذه رشتنإ دقف «ةظفاحملا ةبراغملا ةيلقعل

 بهاذملا دعت ملو لصأتو هيف داس ىتح ءهدعب اميف يمالسإلا برغملا يف

 نم ناكو «هتسفانم ىلع ىوقت ةقطنملا كلت ىلإ برستت تناك يتلا ىرخألا

 «تارفلا نب دسأ نامامإلا هيف هشيسرت يف ريبك رود مهل نيذلا نيب

 نع ديزي ام ريخألا نع اوذنأ نيللأ ددع غلب دقف «مالسلا دبع نب نوتحسو
 .اهيف هوثبو هراطقأ فلتخم يف اورشتنا ملاع ةثم عبسلا

 نرقلا لثاوأو يناثلا نرقلا رخاوأ) ذئذنم ناوريقلا تحبصأ كلذ ىلعو
 - دايز روصق ىمح) حبصأ ىتح ةيكلاملل يناثلا دهملا يه (ةرجهلل ثلاثلا

 دابعلاو ءاملعلا نم هيف نم ةرثكل كلام راد ىمسي - ةيقيرفإ لحاسب طبارملا
 .20(كلام باحصأ نم نيحلاصلاو

 بهاذملا ضعب ةيقيرفإ ىلإ تلصو يكلاملا بهذملا بتاج ىلإو
 ايهذمو ةنسلا لهأ بهاذم نم يفنحلا بهذملا اهمهأ ناك .ىرخألا
 ةبلاغألا هذختتا يذلا يفنحلا بهذملا عمو ء؛ةي يرفصلاو ةيضابإلا جراوخلا
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 تذممأ ءاهل ةالو مهفصوب ةيسابعلا ةلودلاب ةوسأ مهتلودل ًايمسر ًابهذم
 قلخش ةيضق اهمهأ نم ناك ىتلاو ةلزتعملا ءاراو تايرظن اهيلإ برست

 نيب لدجملا راثأ امم هتافصو ىلاعتو هناحبس هللا ءامسأو ءناميإلاو ءنآرقلا
 تناك ءاهقفلا نيب ةيددعلا ةرثكلا نأ عمو «ةيكلاملاو بهذملا اذه ماهقف

 ملو «ةلودلا ةدناسمب نوعتمتي اوناك فانحألا نأ الإ «لاحملا ةعيبطب ةيكلاملل

 ريمألا ىلوت ليبق نيقيرفلا نيب دام فالخ ىلإ روطت نأ لدجلا اذه ثبلي

 ريثأتب ذإ مهسفنأ ةيكلاملا ىلع عضولا اذه سكعنا دقو ءمكحلا ميهاربإ

 ةلأسم يف ًاضيأ ةنوآلا كلت يف نوئحس مامإلا ذيمالت فلتخا ءارآلا كلت

 ةراشإلا تقبس امك (ةيسودبعلا)و (ةينوئحسلا) نيقيرف ىلإ !ومسقناو ناميزلا
 . ؟'”هيلإ

 نيب هدشأ ىلع ٌفالشلاو ءمكحلا ىلوت يذلا ميهاربإ ريمألا ىأر .كلذل

 مغرلاب وهف «همقافت لبق هئاوتحا ىلع لمعي نأ نم دب ال هنأ «فارطألا هذه

 ةيفسلفلا مولعلاب هتفرعمو هتفاقثو يمسرلا هبصنم هيلع هضرفي ناك امم
 نآل هيلع ريسيلا رمألاب نكي مل كلذ نأ الإ ءفانحألا دييأت نم ةصاخب
 اهتراثإل بهذملا اذه ءاهقف ىلع رمألا لهسي أمم «ةيكلاملا نم هتيعر ةيبلاغ

 ءودبي ام ىلع دايحلا بناج مزل ءهيلع ءائبو ءكلذ هنم !وسمل !ذإ «هيلع

 ناكف ةيددعلا ةيسنلا ةاعارم عم نيبهذملا الك عابتأ نم هتاضق راتخي لخأف

 ضحعبب ةبيط ةقالع هتطبر امكو ءفانحألا نم ريثكب رثكأ ةيكلاملا هتاضق

 مكحلا دبع نب دمحمل ناميإلا ةلأسم يف فالخلا اذه يسنوتلا قفاغ نبا صخل )١(

 : يلاتلا وحلا ىلع ديدش زاجيإب عوضوملا اذه نع هلأسو رصم يف هب ىقتلا امنيح

 ام يردن الو «نوئمؤم نحن .موق لاأقو «نوبنلم هلل دنع تونئمؤم نحسن :موق لاق

 هللادنع ثوتمؤم :هل لاقف ؟نوتحس نب فمحم اهيف لاق ام :لاقف --هللأ دفاع نحن

 رظنا) .نوتحس نب دمحم لاق ام باوصلا :لاقف هيلإ تدعف ءنيذاهب ينعد : لاقف
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 رابك نم ريثك نيبو هنيب طباورلا قثو «نودبع نباو جشألا نبا لثم فانحألا

 ناك يذلا ءرهزألا يبأ نب بتعم نب دمحأ لغم مهداهزو ةيكلاملا ءاهقف

 دبعو «*؟(ةبحملا يف يقيقشو مالسإلا يف يشأ ىلإ) : الئاق هيلإ بتكي

 هعيبشتل هسلجسم نم جرخي نأك هنأ هل هريدقت نم غلي يذلا يترسلا رابجلا

 ناكو «ميهاربإ ريمألا دنع نم جرخو) :ضايع يضاقلا لوقي كلذ يفو

 نبأو ('7(هبايث هيلع تحلصأو هتباد بكر نأ ىلإ هعيشق ءهربكيو هلجي

 «دهازلا ففيفكلا صوحألا وبأ مث «نيكسم نب ىسيعو «يضاقلا بلاط

 (ريمألا يأ) سلج نحطي هدجو نإف) ةسوس ةئيدمب هتيب يف هروزي ناك يذلا
 هدنع نكي مل هنأل «ةنحطملا دلج ىلع سلج لكأي هدجو نأو «بارتلا ىلع

 هيلإ بتك ةجاح نيملسملل ضرع اذإ ناكو ءاهريغ الو تيبلا يف ريصح
 يضاقلا لوقي كلذ يفو ءمهبلاطم مهل ذغني ناكو «©فقش ىلع ةمحفلاب

 ؟ةجاح كل له) :ةرع تاذ ركذلا فئآلا صوحألا ابأ لأس هنأ ًاضيأ ضايع

 ؟يه امف ءةيضقم يه :لاق جئاوح ثالث :لاقف ءهيلع مزعف ؛عئتماف

 جراخت نم ةيقاس ءارجإو ءسانلا ىلع هقيضل عماجملا يف ةدايزلا هنم بلطف

 .؟؟(هباجأف ءنجسلاب نم جارخإو ءاهلجاوم ىلإ ةنيدملا

 «بححر ردصب مهظعاومو مهحصنت لبقتيو «ءاعدلا مهيدهتسي ناك امك

 .«لوقلا ظيلغ نم ضعبلا هب ههبجي ام ىلع ربصي امنإو بسحف كلذ سيلو
 ضعب ىلع اهالمأ ةلأاسر هيلإ لسرأ يذلا ركذلا فنآلا صوحألا يبأ لثم

 ناك «فينع بولسأب ركدملا نع هاهنيو فورعملاب اهيف هرمأي ةسوس لهأ

 .5؟2ةص قباسلا ردصملا :ىضايع يضاقلا )١(

 .؟95نم قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا ؟؟)

 .اهلحب امو ؟"*؟نم قباسلا رئصملا :ضايع يضاقلا ()
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 :مالسإلا عئارش نع تذح دق ؟نئاعخاي ؟رئاج اي ؟قساف اي) :اهيف ءاج- امم

 ريمألا هباجأف .؟'ملعتف درتسو ءمنهج نم كدعقم نياعت بيرق نعو
 ءاملعلا ءالؤه نكم يذلا رمألا «(؟'كنيدو كلضفل كانرذع) :هلوقب

 عروو ءهقغلا يف ةعارب نم هب اوفرع امب اهسارحو ةمألا حيباصم مهفصوب
 ةلصاوم نه «قالشأ ةثامدو ءقحلا يف ةأرجو ءايندلا يف دهزو :.قداص

 مهطيرو «ةيحان نم ةلودلا ىلع مهتباقر يف لثمتملا ماهلا يخعيراتلا مهرود

 ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا ةكرح طاشن ةلصاومو «ةيئاث ةيحان نم داهجلاب ملعلا

 .ةثلاث ةيحان نم دهعلا اذه يف ةقلطملا ةيرحلا نم وج يفو رسيو ةلوهسب

 نسحو هتمكحب نكمت هنإف ءطاشتلا اذه يف ميهاربإ ريمألا رود امأو

 يركفلا لدجلا راطإ يف هذه ةيهقفلا تافالخلا قيوطت هملع ةعسو هريبدت

 ءاملع نيب تحب يملع شاقن يف اهرصح هنأ ْيأ «بسحف ةيملعلا ةرظانملاو

 ةعماجب ملعلا ةقورأ يف وأ هسلجم يف دقعت تارظانم نمض نيصصخمتم

 نبأو ةيكلاملا نم دادحلا ديعس نيب تراد يتلا ةرظانملا كلتك (ةمكحلا تيب)

 رود ىغلأ كلذب وهو ءاقباس اهيلإ انرشأ يتلاو فانحألا هباحصأو جشألا

 لعج يذلا رمألا ءاهيف ًافرط توكت نأ نود لاحو تافالخللا هذه يف ةماعلا

 ةيبلسلا اهراثأ ىشالتت يئاتلابو عجارتلا يف ناذخأي سائلا نيب روفنلاو اهتدح

 ذإ «يملعلا ثحبلا طاشن مخز ىلع ًايبلس كلذ رثؤي نأ نود ءجيردتلاب
 معدل حججحلا طاينتسال ةساردلاو ثحبلا يف اهطاشن ةفقثملا ةئفلا تلصاو

 ةجتنملا ةئفلا هذهل ازفاح ناك كلذ نأ يأ «تارظانملا هله يف اهرظن ةهجو

 وأ ىورت ةهفاشم ءاوس «لاجملا اذه يف اهدوهج ةفعاضمل ةفرعملاو ملعلل

 مجلا أهطاشنب ةرتفلا هذه تزيمت «كلذل اعبتو «لوادتت تافلؤم يف ثودت
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 . نيهاجمتالا الك يق

 دقع ءاملعلاو ءاهقفلا لصاو «تارظانملا ىلع ةوالع «لوألا هاجتالا يفف
 !ذه يف مهرهشأ نم ناك نيذلاو «تاطابرلاو دجاسملا يف سردلا تاقلح

 بقلملا نارمع نب نمحرلا ديعو «نيكسم نب ىسيعو .؛بلاط نبا :دهعلا
 « ناطقلا ملاس نب ناميلسو ءرهزألا يبأ نب ابتعم نب دمحأو «ةقرولاب

 فورعملا ناملس يبأ نب دمحأو «ينانكلا فسوي نب رماع نب ىبحيو

 نب ىسوم نب دمحأ شايع وبأو ءيفدصلا دومح نب ةلبجو «فاوصلاب

 قفاغ نب هللا دبعو «فيفكلا صوحألا وبأو «يترسلا رابجللا دبعو ءدلخم

 بتك هتمضت نمم مهريغو مهركذ قبس نيذلا دادحلا ديعسو يسنوتلا
 باللطلا ناك ثيح «ةرتغلا هله يف اوشاع نيذلا نم تاقبطلاو مجارتلا

 ذعتقو بتكلا تاهمأ نم ًالوادتم ناك ام مهيلع نوسرديو مهنع نوذخأي
 تارفلا نب دسأ اهفلأ يتلا (ةيدسألاك) ةيقيرفإ ءاهقف فيلأت نم تناك ءاوس
 ماماإلل (ةنودملا) مث «يفنحلاو يكلاملا نيبهذملا الك يف ًارحبتم ناك يذلا
 امم وأ ءاهريغو ًاباتك نيسمخلا نع تداز يتلا دمحم هنبأ بتكو ءنونئحس
 هقفلا يف زاوملا نبأ باتكو «كلام مامإلل (أطوملا) لثم قرشملا نم هب 2
 لوأ وه يردسلا مساقلا وبأ ناكو ؛ةرتفلا كلت يف ةيقيرفإ ىلإ لصو يذلا
 دنع ةلاحرلاو ملعلا بالط هب ىتأ امم ريثكلا امهريغو 2 ةذعقو هب ءاجا نم
 .كاذنا اهتراجت جاورل بتكلا راجتو مهتدوع

 ىلع ءاملعلا ءالؤه نم ريثكلا فكع دقف ءيناثلا هاجتالل ةيسنلاب امأو

 رمع نب ىيحي لثم ةيهقفلا رداصملا مهأ نم ربتعت يتلاو تافلؤملا فينصت
 ىلع درلا باتك :اهرهشأ نم ةديدع ًابتك فلآ يذلا ركذلا فتآلا ينانكلا
 لوصأ يف هبتكو «ةبختنملاب ىمسملا ةجارختسملا راصتخا باتكو «يعفاشلا

 .اهذعي امو 5ص ؟ج قباسلا ردصملا : غابدلا رظنأ )١(

 اب +



 باتكو ءةسوسولا باتكو ءةياورلا باتكو ؛«نازيملا باتك لثه :ةنسلا

 بساتكو «ءءاستلا باتكو «ةالصلاو ءوضولا لضف باتكو ؛نوصحلا ةيمحأ

 رينتسملا لئاشف باتكو «ةئجرملا ىلع درلا باتكو 2؟”ةيكوكشلا ىلع درلا

 قفاغ نب هللا ديع هلثمو «'"”بهشأو مساقلا نبا فالتخا باتكو ءطابرلاو

 ناميإلا يف ةلاسر هتافلؤم رهشأ نم ناك يذلا ًاضيأ ركذلا فنألا يسنوتلا

 ءءاهقفلا نيب ترشتنا يتلاو ("ةيسودبعلا ىلع درلا يف هءارآ تنمضت

 يذلا ديلولا نب هللأ دبع مث ءاريبك اراشتنا كاذنإ ةيقي ةيقيرفإ يف ملعلا بالطو

 ءاملع تاقبط) باتك بحاص ىميمتلا برعلا وبأو ءاضيأ ةديدع ًابتك فلآ

 مهريغو ءهعوضوم يف ةيقيرفإ يف فلؤي باتك لوأ ناك يذلاو (ةيقيرفإ
 ,(4) فكما

 دقف ءءاسلل هاذعت لب لاجرلا ىلع مولعلا هذه ةكرح طاشن رصتقي ملو

 ركذنو ءرامضملا اذه يف ليوط عاب نهل ناك نهئم ةدع دهعلا اذه يف غبن

 ةنايص تاذ ةملاع ةلقاع) تناك ىتلا نوئحس مامإلا تنب ةجيدحخل نهنم

 مهموصخ مهيلع هقلطأ يذلا بقللا وهو ةيسوديعلا قيرف ةيكوكشلاب ينعي )١(
 يف هللا دنع نمؤم ينأب نيدأ :ناميزلا ةلأسم يف سودبع نبا لوقل ةينونحسلا

 :هسفن يف كشي هنأ ةينونحسلا هتع لاقف عهي يل متخي أع يردأ الو ءاذه ىتقو

 هوبقلف :هللا ءاش نإ ًانمؤم نوكأ نأ وجرأو يردأ ال :كلذ يغ لوقي هنأب هومهتاف

 .هسقن نع ةمهتلا هذه وه ىفن نيح يف ءةيكوكشلاب هراصنأو

 .رصم يف كلام مامإلا ذيمالت رهشأ نم بهشأو ىساقلا نبا ناك (؟)

 . 15ص قباسلا ردصملا : ضايع يضاقلا ()

 ةيبلغأ مجارت) قباسلا رئصملاب يبلاطلا دمحم روتكدلا هقسلأ يذلا تسرهفلا رظنا (4)

 تفنص يتلا تافلؤملا ءامسأ نم اريثك نمضت يذلاو (ضايع يضاقلل كرادملا نم

 .(اهدعي امود18ص) ةلاطإلا ةيشخ اهركذ انكرت يتلاو ةرتفلا هله يف

 ابو



 . 1( هيدو

 اهوبأ ناكو «“""سانلا رايخ نم تناكو) هلوقب غابدلا اهغصو امك

 ءاهيبأ ةأاقو دعب دمحم اهوخأ لعفي ناك !ذكو ءهرومأ تامهم يف اهريشتسي

 هب تزيمت امل اهب نيدتقيو نيدلا لئاسم يف اهنيتفتسي اهنامز ءاسن تناكو

 ةدابعلل اهسفن ترذنو جاوزلا نع تفزع دقو ءحجار لقعو عساو ملع نم

 تلنب ةيرهم مث 3 / اهالال» ةلس دودح يف كتيفوت نأ ىلإ ملعلاو

 «ةمكاحلا ةرسألا تاريمأ يىذحإ تناك يتلأو .ةيبلغألا نوبلغ نب نسحلا

 كلت يف ملعلا نم ًارفاو أظح تلانو ءةداقرب اهترسأ روصق يف تأشن دقو

 ىتح ةيرعشلا اهتحيرق تحتفتو «بدألاو ةغللا مولع ةصاخب ةيقارلا ةئيبلا

 الإ اهرعش نم انلصي مل هنأ عمو ءاهرصع ءارعش ريهاشم نم تحبصأ

 نع ًاديعب يفوت يذلا لاقع يبأ اهيخأ ءائر يف اهل ةديصق هرهشأ ليلقلا

 ةبهوم ىلع لدي ليلقلا !ذه نأ الإ ل / هإا١9 ةئس يف هلطو

 .ةيلاع ةفاقثو ةزاتمم

 ًاراهدزا دهعلا اذه يف ةيناسللاو ةيهقفلا مولعلا ةكرح ترهدزا اذكهو

 نيب عازتلا ةجوم تثرسحنإ امك «لبق نم ةيقيرفإ يف هلثم دهشت مل ًاريبك
 ىرخألا بهاذملا عابتأو فانحألا نيبو مهنيبو ء«ةيحان نم مهسفنأ ةيكلاملا

 ميهاربإ ريمألا دهع رخاوأ يف ةيمطافلا ةوعدلا راشتنا لعلو «ةيناث ةيحان نم
 ىلع ًاعيمج ءاملعلا ءالؤه راظنأ تذخأ ذإ «كلذ يف يوقلا هرثأ هل ناك
 .اهتمواقم ىلع لمعلل هجءتت ةيركفلا مهلويمو مهبهاذم فالتا

 .١١٠١نص قباسلا ردصملا :صضايع يضاقلا 0)

 .84ىص ١ج قباسلا ردصملا :غابدلا ©0؟)
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 : ةيبيرحتلاو ةيلقعلا مولعلا

 ةيانع نم ىقوألا ردقلاب تيظح دقف ءةيبيرجتلاو ةيلقعلا مولعلا امأو

 مامتهالا قلت مل اهنأل مث ءةيحان نم اهب هفخشل هعيجشتو ميهاربإ ريمألا
 هنمز يف تناك يلاتلابو ءيبعشلاو يمسرلا نييوتسملا ىلع هدهع لبق لماكلا
 هنأ نع ًالضف ءةيناث ةيحأن نم ةيانعلا نم ًاريبك اردق بلطتت ةئشانلا ةتبنلاك

 تتناك ةيلقنلا مولعلا نأ نيح يف ءاهقفلا نم اضرلا نيعب اهيلإ رظني نكي مل
 اهيف ةفقثملا ةقبطلا مظعم نم ةدناسملا ىقلت تناكو ةيقيرفإ يف تلصأت دف

 لذي نم هل دب ال ناك كلذ ىلعو «ةثلاث ةيحان نم ةماعلا ىلإ ةفاضإلاب
 ىلع فقتل اهب ضوهنلاو هدالب يف مولعلا هذه ثب ليبس يف ةفعاضم دوهج

 كلذل ًاعبت ليبسلا اذه يف هدوهج تهجتاف ءةيلقتلا مولعلا عم ةاواسملا مدق
 : ةدذحتم تاهاحجيتا

 : بتكلا بالحتسا

 يف ةيملعلا بتكلا بالجتسا ىلع مكحلا هيلوت لنه ميهاربإ ريمألا صرح
 يف لسري ناك هنأ فورعملا نمف ءاهّئاضم نم ةفرعملاو ملعلا فونص ىتش
 يف دادغبب ةفالخلا راد ىلإ ةرافس - ةنسلا يف نيترم ًانايحأو -ماع لك

 تاثعبلا هذه ءاسؤر فلكيو تايسانملا هذه مئتغي ناكف «ةيسأيس تامهم

 نم ةسايكلاو ءاكذلاب اوفرع نمم بلاغلا يف نوراتخي ذكقو اوناك نيذلاو
 اهب نورمي يتلا راطقألا يف بتكلا سئافن نع ثحبلاب ءركفلا تالاجر

 اهفنص يتلا كلت ءاوس اهنمث الغ امهم اهئارشو قارعلاو ماشلا دالبو رصمك

 دونهلاو سرفلاو نايرسلاو نانويلا مولع نم ةمجرتملا وأ نوملسم ءاملع

 ةيراغملا ملعلا بالط هرضحي ناك امع ًالضف .«'ةقباسلا ممآألا نم مهريغو

 . 39 ص ١ق تاقرو : باهولإا بقت ينس نيسح» رظنأ 4ف
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 بتكلا راجتو قارولا كلذكو ؛مهدالب ىلإ مهتدوع دنع قرشملا نم اهنم
 .هدنع اهقوس جاورو اهب همامتهال

 يف ةيقيرفإ ىلإ بتكلا نم ريثكلا بالجتسا مت قرطلا هذه نعو ءاذكهو
 لثتقو ةيبلغألا ةلودلا يف ةيملعلا ةكرحلا نأ ىلع ًاليلد كلذ ائيفكيو ءهدهع
 لوقأو :يمالسإلا ملاعلا قرشم يف ةيملعلا زكارملاب ةقيثو ةلص ىلع تناك
 ترهظ دق نكت مل هبرغم يف ةيملعلا زكارملا نأل «يمالسإلا قرشملا يف

 مولعلا لقح- يف قرشملا زكارمب تقحل دق نكت مل لقألا ىلع وأ ءدعب

 لئتقو ةبكاوم تناك ةكرحلا هذه نأ ىلإ ريشي يذلا رمألا «ةيبيرجتلاو ةيلقعلا
 برغ ىلإ مولعلا هذهل قالطنالا ةطقن نوكتل اهلّهَأ امم قرشملا يف اهتريظنل
 .هرسأب يمالسإلا ملاعلا

 نب هللا ديعب هفيرعت يف هتاقبط يف ينشخلا هدروأ ام ةقيقحللا هذه دكؤيو
 دهعلا كلذ يف ةيقيرفإ يف مالكلأ ملع راشتنا نع هركذ مدقت يذلا جشألا
 نيرطقلا نيب يركفلا لاصتالا اذه لضفب قارعلا يف ناك ام وحن ىلع
 :لوقي ثيح لاحلا ةعيبطب هيف لاعف رود ةبلجتسملا بتكلل ناك يذلاو
 لهأ نم ناكو «قارعلا لمتدو ةلحر هل تناك جشألا نب هللا دبعو...)

 هيلع لخخد دادغب نم مدق امل هنأ هنع ركذي نم تبعمس «لدجلاو ةرظانملا
 ناوريقلا لهأ هيف ملكتي يذلا ام :مهل لاقف ءمالسلل ناوريقلا كثادحأ
 قارعلاب سانلا تكرت امنإ :لاقف «تافصلاو ءامسألا يف :هل ليقف ؟مويلا
 .©2(ديعولاو دعولا ةلأسمو ءردقلا ةلأسم :نيتلأسم يف نوفقاوتي

 ناك يذلا ءاشمعلاب فورعملا قحسإ يبأل هتمجرت يف كلذك هدروأ أه مث

 :باهولا كيع ينس نسح- كلذك رظناو +455١ ص قباسلا ردصملا : ينشخلا رظنأ 4)

 .؟ ا! ةكللرص ١ق تاقرو

 ايلرخ

 3 ن1 ييابحبم مأ]- ززمو عاجأات



 لاجر مالعأ نمو) :لوقي ثيح ًاضيأ نيروهشملا ناوريقلا يملكتم نم

 نارقلا قلخ ىلإ بهذي ءءاشمعلاب فرعيو قحسإ وبأ :ناوريقلا يف مالكلا
 باحصأو ةّمل هلو «ءةيعاد كلذ يف هلو «ةديدشلا ةرظانملا هيف رظانيو

 ةرظانم يف ءاج ام مث 252. . .هيلإ نوفلتخيو هنوسلاجي .ءكلذ يف بازحأو

 فصي ثيح اهيلإ انرشأ يتلا هياحصأو جشألا نب هللا ديعل دادحلا ديعس

 !ريمألا اهيأ :هل تلقف ...) :ذعقو ةيقيرفإ يف ةيمالكلا تارظانملا عويش

 يف يودبلاو ءاهردخ يف ركبلا ىلع لخد رشتناو ربخلا نم ضافتسا ام نإ

 ىصحأ هنأ نم باهولا دبع ينسح نسح ذاتسألا هلوقي ام مث 20(. . .هودب

 نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا لالخ ةيقيرفإ لهأ نم لدجلاو مالكلا ءاملع نم

 نيثالث وحن - اهنم ةليوط ةرتف ميهاربإ ريمألا دهع يطغيو - نييرجهلا عبارلا

 ."”نيرشعلا براقي ام هسفن رصعلا يف ةلزتعملا نمو ًاملكتم

 «ناوريقلا يف ًايوناث ًاملع ناك يذلا ءمالكلا ملع نأش وه اذه ناك اذإف

 نيعب قومرم ريغ نأك ذإ ءملعلا بالطو نيفقثملا نم ةلقلا الإ هل هبأي ال

 فقأتب هيلإ رظني ناك نم مهنمو ءاهيف نيثدحملاو ءاهقفلا لبق نم اضرلا

 انلاب امف ءرخآ ضعب دنع ةعدبلاو ضعبلا دنع طخسلا دح. ىلإ ًانايحأ لصي

 ءاطاشن رثكأو اراشتنا عسوأ تناك اهنأ هيف كش ال امم هنإ ؟ىرخألا مولعلاب

 ةيسيئرلا رواحملا دحأ تناك ةبلجتسملا بتكلا نأ ًاضيأ هيف كش ال اممو

 .طاشنلا اذهل

 :هباهولا دبع ينسح نسح كلذك رظناو ؛«؟؟ ١ص قباسلا رثصملا :ينشخلا رظنلا )١(4

 .15155 -الاذيرم ١ق تاقرو

 .دادحللا ديعس ةمجرت «قياسلا ردصملا :يكلاملا 0
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 : ةمجرتلا ةكرح

 نيدايملا يف اهلذب يتلا كلت نع ةمجرتلا ناديم يف هدوهج لقت الو

 نيذلا ةبلاقصلا هنئايتف نم ديدعلا مضت هتيشاح تناك دقف ءىرخألا ةيملعلا

 (غالب)و «(«ينارصتلا هداوس) لثم ةيبرعلاو ةينيتاللا نيتخللا نوئسحي ا!وناك

 ؛هتلود يف ةعيفر بصاتم اوأوبت نيذلاو مهريغو (ركش)و «هركذ مدقت يذلا

 هنأ دقتعي ةيملعلا بتكلاب هفغشب مهتفرعملو هنم مهبرقلو :؛كلذل ارظن نيذلاو
 ةعباتلا ةيبوروألا تايالولا نم اهنم ددع بالجتسا يف رود ةمث مهل ناك

 اميرو «مهريمأ اضر بسكل ةيلقص نم ةصاخ ةفصبو كاذنأ ةيقيرف
 يف ةمجرتلا ةكرح ةأشن ىلإ ىدأ يللا رمألا ءاهضعب ةمجرت يف ةدعاسملا

 ىلإ اهتعفدو دوهجلا ترفاظت نأ ثبلت مل يتلاو ءدهعلا اذه يف ةيقيرفإ
 .مامألا

 ريختت هسفن ميهاربإ ريمألا نأ «باهولإ دبع ينسح نسح ذاتسألا ركذيو

 دق ناك يتلا كلت نيب نم .ةيضايرلا مولعلا يف ةينيتاللا تافنصملا ضعب

 ةيبرعلا ةغللاب نيملكتملا نييلقصلا نايهرلا ضعب فلكو ءاهيلع علطا

 كلت حيقنتل «ةيقيرفإ لهأ نم نييوغللا ضعب مهيلإ مضو ءاهتمجرتي
 هنم ةبغر حيحص يبرع بلاق يف مهتارابع ةغايص ةداعإو أيوغل تامجرتلا
 لب «كلذ ىلع رمألا رصتقي ملو .؟''”سانلا نيب اهرشنو اهتدئاف ميمعت يف

 نسحلا هركذ ام كلذ ديؤيو :ةفلتخم عيضاوم يف ىرخأ بتك ةمجرت تمت
 (ماةست# سونيلب) باتكل ةيبرع ةمجرت ةيقيرفإ يف ىأر هنأ نم نازولا
 باهولا دبع ينسح نسح ذاتسألا ىري يذلاو «؟'*”تابتلا ملع يف ينامورلا

 هتبا دهع يف الو رصانلا نمحرلا دبع دهع يف ال سلدنألا يف مجرتي مل هنأ

 7١. ١ص ١ق تاقرو :باهولا دبع ينسح نسح- رظنأ 0)

 . 15997 ص ةيلامشلا ايقيرفإ فصو :نازولا ()

 راد



 ريمألا دهع يف ةداقرب («ةمكحلا تيب) يف مجرت هنأ حجري يلاتلابو «مكحلا

 فف 5
 .  ميهاربإ

 يف (ةلدايصلا) نيباشعلل ريبك عفن اذ ناك باتكلا اذه نأ فورعملا نمو

 ءاهيلع اودمتعا يتلا ةماهلا مهرداصم دحأ ناك ذإ ءيمالسإلا ملاعلا برغ

 بوسنملا (ةميدقلا ممألا خيرات) باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نأ دقتعي امك

 ةبتكملا يف اهيلع رثع يتلا م1 ةنس ىفوتملا ( 262006 موريج) سيدقلل

 يف اهل ةيناث ال ةديرف ةخسن يهو «ناوريقلا يف عفان نب ةبقع عماجعب ةقيتعلا

 أهنم ةيئيتاللا فرحألاب تاملكلا ضعب اهشماوه ىلع بتك ىيتلاو هداقتعا

 .''اضيأ دهعلا اذه يف تمجرت دق اهنأ «فلؤملا مسا

 تسسأت دق ةينيتاللا ةغللا ىلع ةمجرتلا ةكرح نإف «كلذ ىلع ءانبو

 همامتها نم غلبو «اهل ميهاربإ ريمألا ةياعر لضفب ةرتغلا هذه يف ترهدزاو

 امك (ةمكحلا تيب) ةعماج يف ةسيئرلا تاعاقلا ىدحإ اهل صصخم نأ اهب

 .ضرغلا اذهل نويوغللاو خاسنلاو نومجرتملا اهيف حمتجي ناك ءهركذ يتأيس

 ةيبرعلا ىلإ قرشملا يف تعج رب يتلا بتكلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجستو

 وأ ةيسرافلا وأ ةينائويلا نع اهلك تناك ءقةقباسلا معألا ءامتلع تاقنصعم نم

 ةددعتملا ةيملعلا هزكأارم نم يأ يف مجرتي ملو ءةيتيركسنسلا وأ ةينايرسلا

 تاك ةيبرعلا ىلإ ةغللا هذه نع هتمجرت تمت امو «ةينيتاللا نع فنصم يأ

 لضف ميهاربإ ريمألا دهع يف ةصاخ ةفصبو ةيقيرفإلو «سلدنألاو ةيقيرفإ يف

 . كلذ يف ةرادصلا زكرعو قيسلاإ

 .7:؟ص ١ق تاقرو :باهولا دبع ينسح نسح )١(

 .؟*؟ص !ق تاقرو :باهولا دبع ينسح نسح (1)

 ملط



 : ءاملعلا باذتجا

 ليبس يف ةريبك ادوهج ميهاربإ ريمألا لذب ءمدقت اه ىلإ ةفاضإلابو

 برغملاو قرشملا نم هطالب ىلإ مهتاصصخت فالتخا ىلع ءاملعلا باطقتسا

 ىلإ هءارغسو هيثوعبم فلكي نأك دقف «قرشملل ةبسنلاب امأ ءءاوس دح ىلع
 ؛ماشلاو رصمو قارعلا ءاملع نم نكمم ددع ربكأ عم قافتالل ةفالخلا راد

 مهباذتجال تايرغملا ةفاكب مهئارغإو مهلامآ طسبو مهل دوعولا لذبو

 ريدقتلاو «ميركتلاو ةياعرلا هنم نوقالي اوناك ثيح ءمهريمأ ةمدخب قاحتلالل

 ًاعبت مهثم هطالب ىلإ دفو نم رهشأ نم ناكو ءاهردق قح مهبهاومو مهملعل
 سنؤومو «ءلقيصلا ديعس نب نامئعو «بيبطلا نارمع نب قاحسإ :كلذل

 .مهريغو «ليلق دعب مهركلل ضرعتنس نيذلا ينغملا

 ءاملعلا ءالجنأ نم ةبخن ًاضيأ هطالب بذتجا دقث ءبرغمل]ل ةبسلاب اعآو

 ًابلط يمالسإلا برغملا ىلإ اولحر دق اوناك نيذلا ةقراشملا نم ءاوس
 وبأ :ءالؤه نمو «سلدنألا نم ةصاخب نيهبانلا ةبراغملا نم وأ ءمهظحل
 نيذللا «يدادغبلا جرفلا نب دمحأ نب دمحمو «يدادغبلا ينابيشلا رسيلا

 نم هايقل امل يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف افّوط نأ دعب هطالب يف ارقتسا

 ةكرحلا طيشنتو ةلودلا ةرادإ ريوطت يف ريبك رودب اعلطضاو :؛ميركتو ةياعر
 ةمدخب قحتلا نمم امهتلكاش ىلع رخخأ ددع كلاته ناكو «ةيقيرفإ يفةيملعلا
 .وحتلا اذه ىلع ريمألا

 ريمألا بطقتسا لب «جراخلا نم نيدفاولا ءاملعلا ىلع رمألا رصتقي ملو
 :مهرهشأ نم ناك اهتاذ ةيقيرفإ ءانبأ نم ءاملعلا رابك نم ةبخن اضيأ
 يف ةقرافألا نييكلفلاو نييئايميكلا خيش ءمجنملا ءالطلا فسوي نب ليعامسإ

 نوفلحخ نب دايزو «يديربلا نباب فورعملا نويحح نب دمحمو ءهرصع
 ءرازجسلا نب دلاخ يبأ نب دمحم ركب وبأو .عناصلا نب هللا دبعو ءبيبطلا

 مم



 كيعبسو ء جشألا نب هللادبعو «رايقلا نباو «ىدومقلا نباو ءميهاربإ هومخأو

 . مهريغو داذحلا

 ىتح- رصعلا كلذ ءاملع ةريخ نم ةبخن ميهاربإ ريمألا طالب مض اذكهو

 مهدوهجبب نيذلاو ءدادغب يف ةفالخلا راد نم ةرغصم ةروص مهب حبصأ

 مهدذعي نم مهليمالت دوهجو ء:؛مهيرصاعم نم مهريغ نيريثكلا دوهجو

 ةحفص لكشت يتلا ءرصعلا اذه يف ىربكلا ةيملعلا ةضهنلا ةيقيرفإ تضهل

 .ةيبلغألا ةلودلا خيرات يف ةدلاخ

 : ةمكحلا تيب ةعماج

 هتاشنإب ةيقيرفإ يف ةيملعلا ةكرحلا ةياعر يف هدوهج ميهاربإ ريمألا جوتو
 ةعماج يه يمالسإلا برغملا يف ةعماجلل موهفملا ىنعملاب ةعماج لوأ

 ةعماجلا هذه نأ باهولادبع ينسح نسح ذاتسألا دقتعيو « (ةمكحلا تيب)

 اهنأو ""ةداقرب (معتفلا رصق) وأ (نحصلا رصق) امإ :نيرصق دحأ يف تناك

 راد نيب قرافلا ظفح عم دادغب يف اهتيمس هباشت تناك اهماسقأو اهماظنب

 . لاحلا ةعيبطب ةرامإلا رقمو ةفالخللا

 تشرف ةحيسف (سلاجم) تاعاق سمخ مضت تناك اهنأ حجرملا نمو

 سولجل دعاقملاو سفاتطلا اهيف تدضتو «ةليمجلا دوبللاو ريصحلاب اهعيمج

 نم انلصي مل هنأل ءحجرملا نم :لوقنو ء””راوزلا رابكو نيسردملا
 اضرلا مدع ةرظن ببسب امير «ريسيلا رزنلا الإ ةعماجلا هذه نع تامولعملا

 اهنومؤي اوناك نيذلا لاغتشال ةيقيرفإ لهأ نم نوتمزتملا اهب اهقمري ناك يتلا

 رداصملا نم ديدعلا تلفغأف ءقةيلقعلا مولعلاب نيسرادو نيسردم نم
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 . كلذل ةجييتن اهركذ ةيشيراتلا

 مخاض ددع ىلع توتحاف «ةبتكم نوكتل تاعاقلا هذه ىدحإ تدرفأ دقو

 ةيملعلا تاعوضوملا ىتش يف ةيبشخخ فقرأو نئازخ يف تدضن بتكلا نم

 ظفحت نئارحخخ كلانه تناك بتكلا بناج ىلإو «قافآالا نم تبلج ةيفاقثلاو

 210 سلا يملعلا ثحبلا تاودأو ةيكلفلا تالالا اهيبف

 اصخرم نأك هنأ ذإ ءةمجرتلاو خسنلا لامعأل ىرخأ ةعاق تصصخو
 ماوس بتك نم اهتبتكم همضت ام ماسنتسال ةعماجلا هذه اودصقي نأ خاسنل
 يف خاسنلاب جبعت كلذل ًاعبت ةعاقلا هذه تناكف ءةرجألاب مهريغل وأ مهسفنأل
 ءاملعلا ضعب فلكي ميهاربإ ريمألا ناك ام ًاريثكو ءراهنلا تاعاس مظعم
 ضعب نولتحيف اهئودصقي ءالؤه ناكف ءاهطبضو بتكلا ضعب ةعجارمب
 اذه يف تزجنأ يتلا ةمجرتلا لامعأ نأ مضاولا نمو ءضرغلا اذهل اهناكرأ
 ام لك نيمجرتملل مدقت تناك ثيح «.ةعاقلا هله يف تمت دق دهعلا
 نم !ونكمتيل ةحاتملا تايناكمإلا ةفاك مهل رخستو «ةدعاسم نم هنوجاتحي

 .مهب ةطونملا ماهملا زاسنإ

 ناك ثيح ةرظانملاو سردلل تصصخ دقف «,ىرخألا تاعاقلا أمأو
 هيدي نيب سولجلا ةبلطلا ىلع هتارضاحم يقليو يسرك ىلع سلجي ذاتسألا
 اهلوانتي يتلا ةيملعلا ةداملا عونو ءهترهش بسح لقت وأ ديزت فوفص يف
 ىلع درلا نولوتي نوديعم هذئاسألا دعاسي ناكو «تارضاحيملا كلت يف
 . حيضوتلاو حرشلاب ةبلطلا ةلثسأ

 يف مهنيب ةرظانملا اهيف رودت ءاملعلل صصخت تاقوأ كلائه تناك امد
 ريمألا اهدهشي ناك ام ًاريثك ءملعلا بالطو راوزلا روضحب ةفلتخمم عيضاوم
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 .هركذ مدقت أمك ًانايحأ أاهيق كراشيو ميهاربإ

 اهيف ام ىلع رهسلا مهتمهم نومّيق (ةمكحلا تيب) ماظن ىلع فرشي ناكو

 ميدقت مث ءاهتنايصو عايضلاو فلتلا نم اهيلع ةظفاحملاو «تالآو بتك نم

 نم هيق نوبغري ام مهتلوانمو راوزلاو ةيلطلاو ءاملعلا نم اهمؤي نمل نوعلا
 نم ةداع راتخي ناك يذلا رظانلا وأ سيئرلا ءالؤه سأريو «تالآ وأ بتك

 يذلاو «(ةمكحلا تيب بحاص) ىعديو ةقومرملا ةيملعلا تايصخشلا نيب

 سيردت نم ةيملعلا هّماهمب علطضي ةيرادإلا ةمهملا هذه ىلإ ةفاضإلاب ناك

 اذه ىلوت نم لوأ ينابيشلا رسيلا وبأ ناكو «يملع ثحبو ةرظانمو

 . بصتملا

 نيذلا ءاملعلا نيب نم ميهاربإ ريمألا اهراتخأ دقف «ةيسيردتلا ةئيهلا امأو

 ديدعلاب باهولا دبع ينسح- نسح ذاتسألا فرع دقو ءهطالب مهمض

 مولعلا يف ةجح ناك يذلا ينابيشلا رسيلا وبأ مهنم ركذي نم لوأو .؟ا”ههنم

 مولعلا نم ديدعلا يف هتعارب بئاج ىلإ ءاهنم ةيوغللا ةصاخيو ةيلقلا

 قيقرلا فصو لعلو «يضايرلاب بقل ىتح تايضايرلا ةصاخبو ةيلقعلا

 ةركف انل مدقي ام :©"بدأو ملع لك يف ًابراض ناكو) :هلوقب هل يناوريقلا

 نم ليج هدي ىلع جرخت دقو :هعالطا ةعسو ريزغلا هملع نع ةحضاو

 نيواودو ةيوغل بتك ةدع اهيلإ لقن امك ء""ةيقيرفإ يف نيوغللاو ءابدألا

 ارظنو ء«دعب اهيلإ تلصو دق نكت مل يتلا قرشملا ءارعش ريهاشم ضعبل

 ةيماس ةناكمب يظح ةيرادإلا هتءافكلو اهأوبت يتلا ةيملعلا ةناكملا هذهل

 طالبلا تايصخش رثكأ نم ناكو هيلإ ةراشإلا تقيس امك ميهاربإ ريمألا ىدل

 , اهدعب أهو 5٠١ ص ١ تاقرو ::باهولا دبع يتسح» نسح رنا ك0
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 . كلع ابرق

 يذلاو «ةأشنلاو دلوملا يدادغبلا ءروهشملا بيبطلا نارمع نب قحسإ مث
 مولعلا نم اهريغو ةيفسلفلا مولعلا سردو «قارعلا ءابطأ ريهاشم نع لخأ

 دقو ءةفسلفلا نع ًالضف ةعيبطلا مولعو ةلديصلاو بطلا يف عربف «ةيلقعلا
 اهفصي ناك يتلا ةيودألا ريثأت ةعرسل امبر ء(ةعاس مس) بقلب رهتشا
 نم تاكو أعم نيرمألا الكل وأ ءمومسلا بيكرت يف هتراهمل وأ ءىضرملل
 يف هباتك ربتعيو ءاضيأ يسفنلا بطلا اوسرد نيذلا نيملسملا ءابطأ لئاوأ
 ساوسولا ضارمأ هيف فصو يذلا (384ءاوسءمانه ايلوشنلاملا) ملعلا اذه
 اذه يف نيملسملا تافنصم لوأ نم هتجلاعم قرطو يوادوسلا ض رملاوأ

 همجرت يذلاو «؟'(هلثم ىلإ قبسي مل) :لجلج نبا لوقي كلذ يفو ضرملا
 كلذب ناكف ءداليملل رشع يداحلا نرقلا يف ةينيتاللا ىلإ يقيرفألا نيطنطسق
 لوأو ءابوروأ ىلإ تلصو يتلا نيملسملاو برعلا مولع بتك لوأ نيب نم
 سسؤملا قحب نارمع نب قحسإ ربتعيو ؛ملعلا اذه يف اهيلإ لصي باتك
 ءابطألا نم ليج ًاضيأ هدي ىلع جرخت دقو «ةيقيرفإب ةيبطلا ةسردملل لوألا
 ءمهريغو يليئارسإلا قحسإو ءرازجلا اتبا ميهاربإو دمحم لثم أهيف
 يف رهتشا يذلا ناوريقلا ءابطأ خيش رازجلا نب دمحأ دلاو وه اذه ميهاربإو
 .قافآلا هترهش تقبطو ةيمطافلا ةلودلا رصع لئاوأ

 ريمألل نيبرقملا برقأ نم كلذل ًاعبت نارمع نب قحسا ناك اذكهو
 ' ًآضيأ ميهاأربإ

 ةيشاحملاو ةمكاحتلا ةرسألا بيبط ناك يذلا «نوفلخ نب دايز ًاضيأ مهنمو
 ىضرملا ةجلاعم ىلع فرشيو مرمأ ةيادب يف ناوريقلا نكسي كاكو « ةيريمألا

 ,86ص ءامكحلاو ءايطألا تاقبط :لجلج. نبأ 00(
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 ىلع ًءانب كلذ دعب ةداقر ىلإ لقتنا مث «(2”!ناوريقلا ىفشتسم) ةنمدلا يف
 يتلا ةمهملاب نوفلخ نبا ماق ذئذنمو ءدنم ًابيرق نوكيل ميهاربإ ريمألا ةبغر

 يذلا رودلاب انركذي يبلغألا طالبلا يف هرود نإف «كلذ ىلع ءانبو ءمايق

 .ديشرلا طالب يف عوشيتخمب نب ليئاربج هب مأق

 ؛هركذ مدقت يذلا لقيصلاب فورعملا ديعس نب نامثع ديعس وبأ مث

 لثم ذعقو قارعلا ءاملع ريهاشم نع ذخأو دادغب يف همولع ىقلت يذلاو

 ملعت امك ءملع لك يف نيمدقتملا نم هئارظنو هرصع يف نيوغللا مامإ بلعث
 يتلاو «ةيملعلا تالالا ةعانص لثم اهنقتأ ىتح ةقيقدلا تاعانصلا نم ديدعلا
 امك ببسلا اذهل لقيصلاب بقل امبرو ةيضايرلاو ةيكلفلا تالآلا اهنم ناك

 ددع نع ذخأ ةيقيرفإ يفو «قرولا ةعانص يف ًاضيأ رهم امك «"'ركذ مدقت
 رسيلا ابأ ركذلاب مهنم صخن ريمألا طالب مهب رخزي ناك نيذلا ءاملعلا نم

 . ينابيشلا

 نم هتلعج يتلا تاعانصلاو مولعلا نم ديدعلا يف لقيصلا عرب !ذكهو

 ريمألا يتفيلخ مدخن دقو «(ةمكحلا تيب) يسردمو طالبلا تالاجر عملأ

 نم هسفن ىلع يشخ ةيبلغألا ةلودلا دهع ىضقنا امدنعو «هدعب نم ميهاربإ

 دوعي كلذ يف ببسلا لعلو :(ةنمدلا) مساي ةيبلغألا ةيقيرفإ ين ىفشتسملا فرع (0)

 ةنمدلا ىمسي ناوريقلاب عضوم يف ناك اهيف اهؤاشنإ مت ىفشتسم لوأ نأ ىلإ

اصف عضوملا كلذ مسا هيلع ناطأق بسلا دجس نم برك
 طقمأو هل ًاملع ر

 ةيقيرفإ ندم يف كلذ دعب تايغشتسملا تينب امنيحو «ىفشتسم وأ ناتسراميب مسأ

 يف ناوريقلا يىفشتسم رارغ ىلع تناكو : سفاقص ءةسوس «سنوت لثم ىرخألا

 . ىقشتيسملا نم الدب ةتعدلا مسإ عاش !ذكهو ء«مسالا سفن تلمح اهبيثرتو اهماظن

 . ال1 ص ١ق تاقرو :باهولا دبع ينسح- نسح- رظنا

 .اهدعب امو ؟# 8ص !١ق تاقرو :باعولا ديت يئسحب عنسح رظنا ()
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 ةمدخبب قحتلاو سلدنألا ىلإ برهف «لوألا نييمطاقلا ةفيلخ- يدهملا هللادبع
 .ةهتينم هتكردأ ىتح ةيطرق يف يقبو يومألا رصنتسملا مكحلا

 نيب ةيماس ةيملع ةناكم أوبت يذلا عناصلا نب هللادبع ًاضيأ ءالؤه نمو
 صضعب للغش دقو «ةفرعملاو ملعلا عورف نم ديدعلا يف عرب ذأ «هنارقأ

 يف يقتري لظو «(ةمكحلا تيب) يف سردمك هلمع ىلإ ةفاضإلاب بصانملا

 ىتح هذعب نم هيتفيلخ يدهع يف مث ميهاربإ ريمألا دهع يف بصانملا هذه
 دق نوكي كلذبو ءديربلا ىلإ ةفاضإلاب هل اريزو ثلاثلا هللا ةدايز هراتخا

 .'"ةيموكحللا بصانملا ىلعأ ىلإ لصو

 يف عرب يذلاو ءهركذ مدقت يذلا مجنملا ءالطلا فسوي نب ليعامسإ مث
 يقاب يف مث ءاهيف ًامدقم ناك هنأ يديبزلا هنع لاق ىتح ةيبرعلا ةغللا مولع
 هنم ميهاربإ ريمألا هبرق دقو «كلفلاو ءايميكلا ىلإ ةفاضإلاب ةيناسللا مولعلا
 ءريمألا طالب يف ةيماس ةناكمب عتمتي رخآلا وه ناكو ءةداقر يف هنكسأو
 :(ةمكحملا تيب يف سيردتلل هتقو نم ًاردق صصخي ناك هنأ حجرملا نمو
 ةيلقص ىلإ هقفار دقو ءهتاحورو هتاودغ يف هقفاري ريمألا نم هبرقل ناكو

 ىلإ داع مث ءهركذ يتأيس امك داهجلل هسفن رذن امئيح- ايلاطيإ بونجو
 ةقحالم نم ةيشخ سلدنألا ىلإ رخآلا وه أجلا دقو ءهتافو دعب ناوريقلا
 .هتافو تناك اهيو ةيمطاغلا ةلودلا مايق دنع هل يمطافلا يدهملا

 يف صصخت يذلا فوسليفلاب روهشملا يدومقلا نب ركب وبأ مث
 ناك) :هلوقب ينشخلا هفصو يذلاو «ةرظانملاو لدجلاو ةيفسلفلا تاساردلا

 ,١؟ ١ ص ١ تاقرو : باهوثأ ذيع ينس نسمح رظتأ ن(0غ0

 ردصملا :يراذع نبا كلذك ءاهدعب امو ١١4 ص قباسلا رنصملا :ينشخلا رظنا قف
 .؟ها١ص اق تياقرو : باهولأ ديبع يئسح- نمسح ١55 ص اج قباسلا
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 ةعانص يف ًابردتم «ةضقانملا باويأب ًافراع «مالكلا هوجوب اريصب ائقلا داح
 ًاتعن راصف فوسليفلاب بقل ىتح لازتعالا بهذم هيلع بلغو . . .ةضراعملا

 تناك يتلا ةيبهذملاو ةيملعلا ةرظانملا يف كراش ام ًاريثك يذلاو ء“''(هل
 يف ةردقملاو ملعلا ةعس نم رهظأو ءذقو (ةمكحلا تيب) يف رودت

 هذهب ةقيثولا هتلص كترمتسا دقو «هنارقأ نع هزيم ام لدجلاو ةرظانملا

 ناك ثيح «ةيمطافلا ةلودلا مايقو ةيلاغألا ةلود طوقس دعب ام ىلإ ةعماجلا

 سايعلا ابأ ركبابأ رظان هنأ ينشخلا لوقيو ؛ةديدجلا ةلودلا يثواتم ربكأ نم
 امم اهيف همحفأ ةرظانم (حجرألا ىلعةمكحلا تيب يف يأ) ةداقرب يعيشلا

 رضحي ناك يذلا ربكألا نيمطافلا ةيعاد يعيشلا هللاديعابأ هيلع راثأ

 رطضاف هسفن ىلع هنم ىشخي هلعج اع مالكلا نم هيلإ هجوف :ةرظانملا

 نيمطافلا ةوعد ىلإ همامضتا يف ببسلا وه كلذ ناك لب ءهيلإ راذتعالل
 ."'”ةكسلا راد هولوف لكذنم

 ؛ يديريلا نباو « يدادغيلا جرفلا نب دمحأ نب كوحيم ًاضيأ ءالؤه نمو

 دادحلا نب ديعسو :دامح نب ركيو ءركذلا يفنآلا رازجلا ينبأو ءرايقلا نبأو

 مهل تناكو ءميهاربإ ريمألا طالبب اوقحتلا نمم مهريغو «هركذ مدقت يذلا
 مدقي امم «تارظانملا يف ةكراشملا وأ سيردتلاب ءاوس ةمكحلا تيبب ةلص

 . ةعماجلا كت يف ةيملتعلا ةكرحلا طاشن ىدم نع ةحضأو ةروص انل

 ةئيهو اهمظنو (ةمكحلا تيب) ةعماج ماسقأل عيرسلا ضرعلا اذه نمو

 هذهل موهغملا ىنعملاب ةيملع ةعماج تناك اهنأ أنل نيبتي ءاهيف سيردتلا

 ردصملا :يراذع نبا كلذك ءاهلعب امو ؟؟؟ضص قباسلا ركصملا : يتشخملا 0)

 .12 1ص ١ق تاقرو :باهولا دبع ينسح نسح 4128م اس قباسلا

 ج١
 قباسلا ردصملا :يراذع نبا كتذك ؛؟؟؟ص قياسلا ردصملا :يتشخلا
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 ةديهز راعسأب عابيو ةرثكب جتني حبصأ ذإ مامألا ىلإ ةيوق ةعفد ةيملعلا
 عانصلا دتأ ةيناث ةيريوطت ةوطخ يفد «عيمجلا لوانتم يف حبصأ ىلاتلابو

 يحاون يف ًاضيأ عرزي ناك يذلا نطقلا يه ىرخأ ةصيخر ةدأم نم هنوعنصي
 . ةيقيرفإ نم ةديدع

 ةماه ةوطعن ةعانصلا هذه تطخ لب ءدحلا اذه دتع رمألا فقي ملو

 أمم ةيلابلا ناتكلا قرش نم هتعانص ىلإ لصوتلا يه دهعلا !ذه يف ىرخأ

 يف عونصملا قرولا نم جذومن انيلإ لصو دقو ءًاضيأ هراعسأ يندت يف داز
 سنو عنص ساّرك نع ةرابع وه «ةصيخرلا ةيلوألا داوملا هله نم ةيقيرفإ
 هجو ىلع م85 / هاال١ ةنس يفو ؛دهعلا اذه يف ناوريقلا يف كلذك

 ظفتحت ةرتفلا هذه ىلإ اهتعانص دوعت ىرخأ جذامن نع الضف 2 ”ديدحتلا

 .'؟!ناوريقلاب عفان نب هبقع عماجب ةقيتعلا ةبتكملا اهب

 اذه يف ةقرافألا قرولا عانص نم ديدعلا ءامسأ خيراتلا انل ظفح امك

 نب ميهاربإو «ءهركذ مدقت يذلا لقيصلا ديعس نب نامثع مهنم ركذن ءدهعلا
 سافب نييورقلا عماج لاز ال يذلاو .يقيرفإلا قارولاب فورعملا ملاس
 ."”سندنألاب يومألا رصنتسملا مكحلل هعنص امم قرولا نم ةعطقب ظفتحي
 ثراحملا نب دمحيمو :ًاضيأ قارولاب روهشملا يحيرأتلا بففسوي نبذدمحم مث

 ةبلاغألاإ ةلود طوقس بقع سلدنألا ىلإ اولحترا ءالؤه عيمجو «ءينشخعلا
 ةجاح- دسل قرولا هل نوعنصي !وذخأو ءرصنتسملا مكحلا ةمدخب اوقحتلاو

 عانص نم مهريغلو ءالؤهل ناكف «؟؟*هنم ةروهشملا ةمخضلا هتبتكمو هنيواود

 .151ص قا تاقرو :باهولا دبع ينسحب نسح رظنا )١(

 .١7هيرص ١ق تاقرو :باهولا دبع ينسح- نسح- رظنا (؟)
 .157ص اق تاقرو :باهولا دبع ينسح- نسح رظنأ ©)

 .؟الغ رص 7ق تاقرو :باهولا ديع ينسس نسح 6؟5)
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 ةيادب عم تنمازت يتلاو كاذنآ سلدنألا ىلإ اولحترا نيذلا ةقرافألا قرولا
 ىلإ ةماهلا ةعاتصلا هذه لقن يف ربكألا لضفلا ءكانه ةيملعلا ةكرحلا راهدزا
 .دالبلا كلت

 : ةينفلا ةكرحلا

 ىلإ ةرباع ةراشإ ولو ريشن نأ انب ردجي :ءعوضوملا اذهل ًالامكتساو
 ىلع تناك دقف «ةيقيرفإ يف ةينفلا ةكرحلا طيشنت يف ميهاربإ ريمألا دوهج
 دق ةكرحلا مذه رداوب تناك ءاهلافغإ ائيلع بعصي ثيحب ةيمهألا نم ردق

 نأ ذنم ةصاخنب «ةيبلغألا ةلودلا سسؤم بلغألا ني ميهاربإ دهع يف ترهظ

 نودفي نينانغلا ضعب أدب ثيح :«هانكسل أرقم اهذختاو ةيسابعلا ةنيدم أشنأ

 نفلا حور راخصلا ءارمألا نوبرشيف ؛هطالب يف نوميقيو قرشملا نم اهيلإ
 نم هنوقلتي اوناك ام عم ظفاحملا ينيدلا عياطلا تاذ ناوريقلا نع ًاديعب
 لوصأ مهنع نذأي نك يراوجلا ضعب نأ امك « نيبدؤملا يديأ ىلع مولع

 يف ةينفلا ةكرحلل ىلوألا ةرذيلا ءالؤه رذب كلذيو ءءانغلاو ىقيسوملا

 .*'”ةيقيرف]
 دعب ةيقيرفإب رم يذلا بايرز نم ةكرحلا هذهل ةيناثلا ةيوقلا ةعفدلا تتأو

 ذإ «سلدنألا ىلإ هقيرط يف م4877 / ه708 ةنس رخاوأ يف يأ ليلقب كلذ

 روصق دحأ يف هنكسأو همركأ يذلا لوألا هللا ةدايز ريمآلاب لصتا

 لكاشملا ىلع ءاضقلاب ريمألا لاغشتا الولو «هتيشاحب هقحلأو ؟")ةيسابعلا
 ىلعو ؛سلدنألا ىلإ ليحرلا نع هفرصو هاقبتسا امبرل ذثتقو هتهجاو يتلا
 ةينفلا ةكرحلا كلت اهيف دهعت رهشأ ةعضب ةيسابعلا يف بايرز ماقأ «لاح ةيأ

 . الفرص ؟ق تاقرو :باهولا دبع ياست خس 2040

 . 183 ص ؟ق تاقرو :باهولا دع يئس نسحب 4)
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 .اهيلع ةحمضأو هتأمصب كروتو « تقولا ةكعصس و أم ردقب ةثشائلأ

 ةرمتسملا تالاصتالل ةحيستن كلذ دعب أهتريسم ةكرحملا هذه تلصاو م

 ءامدي امود اهئقحت تناك يتلا ء«ةصاخب قارعلاو ةماعب قرشملاو ةيقيرفإ نيب

 اهسفن ناوريقلا ىلإ ةيسابعلا تزواج نأ كلذل ًاعبت ثبلت ملف ءةديدج
 ةيتسيراتلا رداصملا ريشت ذإ ءاهيف اهتهجاو يتلا ةيوقلا ةضراعملا نم مغرلاب

 نم يرجسهلا ثلاكلا | نرقلأ نم يناثلا عيرلا لئاوأ ذدنم اهيف يح دوجو ىلإ

 دقو «ةعتملل 2 نوجملا لهأو بابشلا نم عامسلاو وهللا وبحم هدصقيو

 .(7فرش

 ريمألا دلاو دمحم نباذمحأ ريمألا دهع يف ةكرحلا هذه طاشن دادزاو
 هنأ رداصملا لوقتو «قرشملا نم تايئغم راوج نم هرضحي نإأك امب ميهاربإ

 عب أهيف درقني نأك ةصاخ ىرخآو .هؤامذن اهرضشحي عامسلل سلاجم هل ناك

 نم ةيمك دادغب نم بلج نأ ىقيسوملاو ءانغلل هبح نم غليو ءهيراوج

 ةبوتلا هذه ريثأت نأ الإ دو وريقلا عماج يف نآلا ىري يذلا عيدبلا ربنملا
 هتفيلخ نمز يف درطُم مدقت يف تيقب ذإ ةينغلا ةكرحلا ىلع اريبك نكي مل

 .(قينارغلا وبأ) يناثلا لمحم و يناثلا هدب ةدايز

 يذلا ميهاربإ ريمألا دهع يف اهطاشن جوأ تغلب كش نود اهنإ لإ

 . اةالمىرص ”3 تاقرو :بصاهولا دب ينلسح نيسحم 693
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 يف ةيراضحللا ةكرحلا بناوج ةفاك ةياعر يف ةقداصلا هتيغرل هتيانع اهالوأ

 هئادبيس هللا اهايح امي «؛ةداقر ءاشنإ ذنمف .ءانثتسا نود اهخيسرتو هتلود

 وجو «قئادحلاو نيتاسبلا ةرثكو ءاوهلا بيطو معقوملا لامج نم ىلاعتو

 مهلويم فالتخا ىلع نينانفلا بذتجت تلحخأ ريمألا اهل هرفو يذلا ةيرحلا

 اهيلإ تيرست يريمألا طالبلا ىلإ نيدفاولا ةقراشملا عمو ءاهيف ةماقإلل
 يف نونفلا ىلع أرط ام ثدحأ جاتن تناك يتلا ةديدجلا ةيئفلا تارثؤملا

 وهللا تالحم اهيف ترشتنا هلك كلذل ةجيتنو «تادجتسم نم قرشملا

 كلذ عنميو ةينالع اهيف عابي ناك يذلا ذيبنلا عيب تالحمو برطلا سلاجمو

 .ضعب لعج امم ةموكحلا ىلع ءاهقفلا ةرئاث روثت ال ىتح ناوريقلا يف
 :هلوقب ميهاربإ ريمألا بطاخمي ناوريقلا ءابدأ نم ءافرظلا

 هذاقتم سانلا باقر هيلإ نمو مهدييس نسيأو سانلا كيس اي

 "'ةداقر ضرأسب لالح وهو  انتنيدم يسف برشلا مروح ام

 روحم حبصت اهلعج امم ةعساو ةينف ةشهن دهشت ةداقر تذخأ هيلع ءانبو

 .اهرسأب ةيقيرفإ يف ةينغلا ةكرحلا

 ةقراشملا نينانفلا نم ةعومجم مادقتساب ةكرحلا هذه ميهأربإ ريمألا معدو

 هلسرأ يذلا (مهدأ نب رحب يبأ) هريفس عم ينغملا سنؤم مهئمض نم ناك

 يف ةيقيرفإ ىلإ همودق لبق سنؤم ناك ."'مو5 /هامه# ةنس دادغب ىلإ

 ةعومجم ىلع ذملتت دق ناكو ءروهشملا يسابعلا دئاقلا اغب نب ىسوم ةمدخ

 مهريغ ناحلأ نم ريثكلا نع ًالضف مهناحلأ ظفحو قارعلا يناتف ريهاشم نم

 ةيقيسوملا تالآلا نم ددع ىلع فزعلا نقتأو «نيرصاعملاو ىمادقلا نم

 )١( ؟ ص قباسلا رنصملا :يركيلاآ .

 وه



 يظح نأ ثبلي مل «كلذل ًاعبتو ءروبنطلاو دوعلا ةصاخب ذصقو ةفورعملا
 هسيئأو نيبرقملا هئامدن دحأ حبصأف ءميهاربإ ريمألا ىدل ةددعتملا هبهاومب
 وأ ةصاخلا هسلاجمم يف ءاوس ةحارلل هسفن تقات املك هثانغب هنع يّرسي يذلا

 , هيرأوج اهرضحي نأك يتلا

 ءانغلا راشتنا وه ةينفلا ةكرحلا طاشن يف مهألا سنؤم رود نكلو

 هنأ كلذ «لبق يذ نع ربكأ ةوقب هقيرط نع ةيقيرفإ يف ةيقرشلا ىقيسوملاو
 نع ًالضف .؟'”ناحلأ نم هنقتي ام ريمألا يراوج نم تاينغملا نقلي ذأ

 يف تعاش نهقيرط نعو «ةلودلا تالاجر رابكو ءارمألا شعب قىراوج

 هنأو ةصاخي «ةيقيرفإ ءاحنأ يقاب ىلإ مث ناوريقلا ىلإ تلقتنا اهنمو ةداقر

 مدخم ميهاربإ ريمألا ةافو دعب ْذإ «ةليوط ةدم يريمألا طالبلا يف ماقأ

 دعي يحطافلا يدهسلا مدخن امك «كثلاثلا هللا ةدايزو يناثلا هللادبع هيشقسمجلا

 هافآو نأ ىلإ هتمدخ يف يقبو ءةيدهملا ىلإ هعم لقتناو ةيلاغألا ةلود طوقس

 هتماقإل ارظنو .«كلذ ىلعو ."'م985* / هالا4 ةنس يف ةأجف لجألا
 يف ةلصاوتملا هدوهجو ًاماع نيثالثلا نع تداز يتلا ةيقيرفإ يف ةليوطلا
 يف بايرز هب ماق يذلا رودلا سفنب اهيف ماق دقف «اهيف ةينفلا ةكرحلا ريوطت
 . سلدنألا

 : تاحسوتفلا ةكرح فانئسا

 ةكرح- هيف ترتف دق تنأك تقو يف مكحلا ىلوت ميهاربإ ريمألا نأ انلق
 «بسحف كلذ سيلو ءابوروأ برغ بونج يف ةيمالسإلا تاحوتفلاو داهجملا

 آرطبخ لكشت تتاب ةينودقملا ةرسألا لظ يف ةيطنزيبلا ةلودلا ةوحص نإ لب

 . ١1 م؟ص ؟ق تاقرو :باعولا دبع ينتسح نسح 9

 .١58١ص ١ج قباسلا ردصملا :يراذع نبأ (0
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 ةئوآلا كلت يف ماق هنأ ةصاخ «ءقةيبوروألا تايالولا يف نيملسملا ىلع ًاريبك

 يناثلا سيول روطاربمإلاو لوألا ليسب روطاربمإلا اهلهاع نيب ثواعت
 نم ةدعاسميو كاذنآ يلوبان ةرامإ حاجن ةوس عضولا داز اممو «يجنلوراكلا
 بونج يف مهعقاوم ضعب نم نيملسملا درط يف وتنيروسو اتياجو يفلامأ
 .يكيتايردألا ةقطنم يف يمالسإلا دملا فقوتو «ونريلاس

 ةهجاومل هدهج ىراصق لذبي نأ عضولا اذه هيلع ضرف دقف :.كلذل

 تايناكمإ نم هل حاتي امب يحاونلا كلت يف نيملسملا معدو يطنزيبلا رطخلا

 يبلغألا لوطسألا حاجنل ناكو ءديدج نم تاحوتفلا ةكرح- فانئتسال اديهمت
 ىلع - وه هدهع علطم يف وأ مايأب قينارغلا يبأ ةاقو لبق ةطلام ميت يف

 ىدل ةيونعملا حورلا عقر يف يوقلا هرثآ - )كلذ يف نيمرؤملا نيب بفالخ

 طسو يف ةماه ةدعاق نم يطنزيبلا لوطسألا مرح كلذ نأ ذإ «نيملسملا
 نيب تالصاوملا قرط تددهو مهتجعزأ املاط طسوتملا ضيبألا رحبلا

 نع ًالضف ؛ةينأث ةهج نعم قرشملا نيبو اهنيبو ءةهج نم ةيلقصو ةيقيرفإ

 .اهتاذ اهضرأ ديدهت

 نيبو هنيب عارصلا لقنل دعتسي ةطلام حتف باقعأ يف ميهاربإ ريمألا لخأ

 كيبتشا ىتح ةزيجو ةرتف يضمت تداك امو «ةيلقصلا ةحاسلا ىلإ نييطنزيبلا

 . ربخآلا ولت لقعملا اهلالخ مهيديآ نم عزتني ناك سورض بارح يف مهعم

 كلت ىلع هيلاو دمحم نبرفعج مجاه م04-الال / ه135 ةنس يفف
 نييطنزيبلا ةدعاقو اهندم تايربك ىدحإ هسوقرس ةنيدم يحاون ةريزجلا

 ةيناطق يضارأ لمشف ةيركسعلا هتايلمع قاطن مستا مث ءاهيف ةيسيئرلا
 تايلمعلا كلت يف اهزرحأ يتلا تاراصتنالا هتعجش دقو هطمرو نيمربطو

 نكمت ىتح ارحيو ارب اهترصاحمو اهتاذ هسوقرس ىلع هتاوقي فحزلا ىلع

 .اهدحي امو 1١ نص ؟ج قباسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز فسس .د رظنا (0)
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 لوطسألاب ةركنم ةميزه اهلالخ قحلأ رهشأ ةعست ماد عافد دعب اهحنف نم
 مدق رخآ ايطنزيب الوطسأ مزه هنأ امك ءاهتدجدل مدق يذلا يطنزيبلا
 نيملسملا نم اهتداعتسال مدق رخآأ آيطنزيب ل وطسأ مزه هنأ أمك ءاهتدجتل

 .”نيرهشب اهحمتف دعب
 يللا - مسابر نب نسحلا ازغ محاله -ا4 / ه1 ةيلاتلا ةنسلا يفو

 يتلا نيمريط يحاون --ةبلاقصلا هناملغ هلاتغا نأ دعب دمحم نبرفعج فلخ
 ةميزه ودعلاب قحلأو ءاهاوس ندملا نم ةيلقص يف نييطنزيبلا يديأب قبي مل

 ىلع ٌءاثبو ءمم١6 ال9 / هال55 يلاتلا ماعلا فيص يفو ل

 ملو «سنافورب ميلقإ حابر نب نسحلا مجاه ميهاربإ ريمألا نم تاميلعت
 لعج امم ايليسرم هاجتتاي فحزلا يف اوعرش لب ءةراغلاب نوملسملا فتكي
 نم ًالوطسأ لسرأ يذلا يطنزيبلا هفيلحب دجنتسي يجنلوراكلا روطاربمإلا
 كبتشاف يبلغألا لوطسألا عطق ضعب فداصف ةقطنملا ىلإ ةعطق 0
 اونمق نيملسملا لاسبتسا اهيف ذجي مل ةثفاكتم ريغ ةكرعم يف اهعم
 لغوتلا يف ترمتسا مهتاوق نإف ؛ةميزهلا هذه نم مغرلاب نكلو ؟*ةميرهلاب
 ضعبو انولوك تحتفف م4860 / اهالالا ةنسا ىتح اسنرف بولج يف
 ىلع اهتاراغ نش يلاوت مهايارس تناك هسفن تقولا يفو ؟”نورلا ءىطاوش

 ١ج قباسلا ردصملا : ىراذع نبأ ء١؟ص "ج قباسلا ردصملا  ريثألا نبا رظنا )
 دبع لولغز دسم .د ء”5*7ص 4حجا قباسلا ردصملا :ثودلخ نبأ ؛7١١؟ص
 .اهدعب امو 75ص ؟7ج قباسلا عجرملا : ديمحتلا

 :ديمحلا دبع لولغز دعس .د كلذك 21١7 ص ٠١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبإ 0
 , ؟ انا صصص ؟مس قباسلا عج رملا

 .97١١ىص ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبأ 2
 رحبيلا رئازجو ايلاطيإو !رسيوسو اسنرف يف برعلا تاوزغ خيرات :ثالسرأ بيكش ؟)

 . "+458 ص طسوتملا شضيبألا
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 ةلمحم دوعتو مهعورز فستو مهضرأ رمدت ةيلقص يف نيطنزيبلا
 . ”هئاتغلاب

 هفلس نم ًاسامح لقأ ديدجلا ةيلقص يلاو سابعلا نب نيسحلا نكي ملو
 جرخ نأ ثبلي مل ذإ «نييطنزيبلا دض برحلا ةلصاوم يف حابر نب نسحلا
 يف ودعلا عم كبتشاو ؛هراقبو نيمربط مث ةيئاطق يحاون مجاهف ريبك شيجعب
 رمألا :2©ةريثك مئانغب مرلب ىلإ داع مث ءهل اهي رصنلا ناك كراعم ةدع
 اهنم «ةلئامم تاراغ نيملسملا ىلع نوئشي اوذخأف نييطنزيبلا راثأ يذلا
 مزه روث يبأب فرعي لجر اهدوقي ةيمالسإ ةيرسب تمدطصا يتلا ةراغلا كلت
 /ه174 ةنس يفو .'”طقف رقث ةعبس ىوس مهنم جني ملو نوملسملا اهيف
 برخف ةيئناطق ىلع ديدجلا ةيلقص يلأاو لضفلا نبدمحم افحز م1
 عطق نم هيف أم رمدف اهئائيم ىلع ةئجافم ةراغ هلوطسأ نش امك «اهيحسأ وت

 املثم بيرختلا نم اهيحاون باصأ ثيح نيمربط ىلإ هجتا مث «ةيرحب
 ةميزه اهب قحلأ هلاتقل ةيطئزيبلا تاوقلا تجرخ امئيحو «ةيناطق باصأ
 عراسو :ليتق فالآ ةثالث ةكرعملا كلت يف مورلا ىلتق ددع غلبو ءةركدم
 ةوئع اهحتفو يحاونلا كلت يف كلملا ةعلق مجاهف رصنلا اذه نم ةدافتسالل

 نم مهيديأ هدنج الم دقو مرلب ىلإ داعو يقابلا ىبسو اهتلتاقم لتقف
 ىلإ اهكرت هيلع تصعتسا امئيحو هطمر مجاه ةيلاتلا ةئسلا يفو «مئانغلا
 مرلب ىلإ كلذ دعب داع اهيحاون يف ةيبيرخت تاراغ هايارس تنش ثيح ةيناطق

 ١ج قباسلا رئصملا :يراذع نبا «58ص ”5ج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا (١؟)

 . ١ ١الرص

 .؟؟ةنص ؟ج قباسلا مجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د ()

 .؟"4ص مج قباسلا ردصملا :ريثآألا نبا 6*)
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 .''ةمئاغ

 يف ةريزجملا يف مورلا ندم ىلع ةيبيرختلا تاراغشلا هذه تلاوت اذكهو

 يذلا يميمتلا ةجافخ نب دمحم نب ةداوس دهع يفو «لضفلا نب دمحم دهع

 خونلا اذه نأ وه ركذلاب ريدجلاو 2م485 / هالالا ةنس اهتيالو يف هفلخ

 درجمل وأ هيف ابح هتاذل رامدلاو بيرختلا اهب دصقي نكي مل تاراخلا نم

 يف تعاش يتلا برحلا بيلاسأ دحأ نأك امنإو ءمئادغلا ىلع لوصحلا

 هعبتا دقو :عارصلا اذه تاهبج فلتخم يف يحيسملا يمالسإلا عارصلا

 . رضاحلا انرصع يف ىتح عبتي لاز الو ءاوس دح ىلع ىراصتلاو نوملسملا
 ربكأ ريجمهتو «هتاوقأ نم هنامرحو ءودعلا ةوق رابتخا وه هل مهألا فدهلاو

 تاراغلا كالت دهشت يتلا ةقطنملا يف هقاعضإل كلذ لك ءناكسلا نم دنع

 .اهلالتحال !ديهمت

 لاسرإب ةينيطنطسقلا ترداب «نيملسملا نم ديازتملا طغضلا اذهل ةجيتنو

 ماظعلا داوقلا دحأ هدوقي ةيلقص ىلإ مهه0 /هالالا ةنس يف مخض لوطسأ

 برش ىتح ةيلاطيإلا هايملا ىلإ لصو نأ اه يذلا ءساكوف روفقين وه
 قيضو ءايلاطيا بونج يف (5ةمانا 8علعراطغ) هئيربيس ةنيذم ىلع راصحلا

 اهلخدف ءنامألا ىلع هل مالستسالل اهوملسم رطضا ىتح قانخلا اهيلع

 هئيتنم ةنيذم ىلإ كلذ دعب هجتا مث «ةيلقص ىلإ ليحرلاب مهل حمسو
 ددهي دخأ كلذيو «نيملسملا نم ىرخألا يه اهعزتنا ثيح (مسعماعع)

 اهتاذ ةيلقص يف امنإو ءبسحف ايلاطيإ بونج يف سيل يمالسإلا دوجولا
 . ًاضيأ

 يوقلا يطنزيبلا روضحللا نع مجن يذلا عضولا اذهل ميهاربإ ريمألا هبنتو

 .ةرص ”ج قباسلا رنصملا :ريثألا نبإ )
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 عيطتسي هتاقث نم يوق لجر ىلإ ةيلقص ةيالو دانسإ ىأرف «ةقطنملا كلت يف
 صضارأ نم اهعبتي امو ةريزجلا رومأ طبض نع الضف فقوملا !ذه ةهجاوم

 أوسحأ امنيح داليلا يلاهأ نع ةدذعتم تاضافتنا دهشت تأدب يتلاو ةيبوروأ

 كلام يبأ هبيرق ىلع هرايتخا عقوف «نيملسملا ىلع نييطنزيبلا ةأطو دادتشاب

 ًاكتحمو ًاعاجش ًادئاق ناك يذلا يشبحب فورعملا يبلغألا رمع نب دمحأ

 ماا / لهالالا" ةنس يف ةريزجلا هلوصو ذنم عرش يذلاو ءبراجتلا هتكرع

 لذي هسفت تقولا يفو «ةيربلا تاوقلا نع ًالضف مخض لوطسأ دادعإ يف

 نم اهيف بشن امل هدامخإب داليلا يف عضولا ةثدهت يف ةريبك ادوهج

 .نييطنزيبلا تاكرحت ةبقارم نع لفغي نأ نود ءنتفو تابارطضا

 اهلمكتسا نأ امو :نيماعلا يلاوح تادادعتسالا هذه هنم تقرغتسا دقو

 نالوطسألا كيتشا ذإ :نييطنزيبلا ىلع ًايرحبو ًايرب ًاموجه نش ىتح
 كراعملا تناك تقولا سفن يفو «ةعورم ةكرعم يف يطنزيبلاو يمالسإلا

 ًاراصتنا نوملسملا رصتنا نأ ةجيتنلا تناكو «(وير) ةقطنم يف رودت ةيربلا

 قرغو فالا ةعبس كراعملا كلت يف مورلا نم لتقو رحبلاو ربلا يف ًامساح

 نيطنزيبلا بكارم تذحأو «يراذع نبا لوقي امك نيرخآ فالآ ةسمخ مهتم

 ميظعلا راصتنالا اذه ةجيتن نم ناكو .2وير) لهأ برهو :؛(صاليم) يغ

 ؛نيملسملا رواجت يتلا نوصحلاو ندملا نم ريثكلا نويطنزيبلا ىلمخأ نأ

 ايلاطيإ يف مهودع ىلع مهتوطس ترهظو نيملسملا ةفك تحجر يلاتلابو

 «' مرلب ىلإ ةرفظم دوعتو ةقحالتملا تاراغلا نشت مهايارس تعباتت ىتح

 دبع لولغز دعس .د كلذك ء١؟١ لص ١س قباسلا ردصملا :ىراذع نيا | رظنا 641

 .177ص ؟ج قياسلا مجرملا :ديمحلا

 :ديمحلا ديع لولغز دعس .د 215١ ص ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا ظنا (؟)

 .اهدعب امو.777ص 7ج قباسلا عجرملا
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 هتجاحت ةيقيرفإ ىلإ كلام يبأ ةداعإ ميهاربإ ريمألا ىأر كلذ باقعأ يف و

 قباسلا اهيلأو دمحم نب ةداوس ةريزجلا يف هنع اذه بانأف ءهاعدتساف هيلإ

 اهمهأ ناك يتلاو نييطنزيبلا ىلع تاراغلا نش يف ةقباسلا هتسايسل داع يذلا

 الإ م5 / هاا نس يف اهترصاحمو (نيهربط) ىلع ةفئاصلاب هموجه

 .اهحتف يف ىللشف هنأ

 يذلا رصنلا نم ًاريثك نوملسملا ديفتسي نأ نكمملا نم ناك هنأ عمو

 يف ميهاربإ ريمألا اههجاو يتلا بصاتملا نأ لإ :(«(صاليم) ةكرعم يف هوققح

 ال هتلعج- «ةيلقص نع هتلغشو «كلام يبأ ءاعدتسال هترطضا يتلاو ةيقيرفإ

 ىلع نيملسملا ةأطو تفخو ءيغبني امك رصنلا كلذ نم ًاريثك ديفتسي

 ىلع ةقفاوملل فورظلا هذه هترطضا امنإو «بسحف كلذ سيئو «نييطنزيبلا
 (+0) هتدم نييطنزيبلا عم ًاحلص 440 / 787 ةنس يف ةيلقص يلاو دقعي نأ
 نأ عمف :«لبق نم هاندهع امك نيملسملا ملاص يف هطورش نكت مل ًارهش

 نأ الإ «نيملسملا نم ريسأ فلأ حلصلا اذه بجومب اوقلطأ مورلا

 نم ةثالثو برعلا نم ةئالث لباقملاب مهل اومدقي نأ ىلع اوقفاو نيملسملا
 بوشن ءوس عضولا دازو .2''ءافولل ًانامض نئاهرك رهشأ ةثالث لك يف ربربلا
 نم تدفنتسا م4948 /ه188 ةنس يف ةريزجلا يف ربربلاو برعلا نيب ةنتف

 نم ددع ىلع ضيبقلا متو ءاهدامخإ نم نكمت ىتح ًاريبك ًادهج ريمألا

 ىلإ أولسرأو «يمرضحلاو ءهمادلوو ديزي نسحلا وبأ :مهنيب نم اهئامعز

 .'”وهفتح !وقال ثيح ةيقيرفإ

 .1١؟9نص ١م قباسلا ردصملا :ىراذع نبا (1)
 امس لوانت نسحلا ابأ نأ لوقيو «١417ص امس قياسلا ردصملا :ىراذع نبا رظنا (؟)

 برضو ءاربص التقف هادلو امأو «ءهتعاسل تام ميهأربإ ريمألا ةرضح ىف

 . تام ىتح- عراقملاب يم رضحملا

 ؟ ٠١



 دنسي نأ ىأر ميهاربإ ريمألا نأ الإ ءةئتفلا هذه ىلع ءاضقلا مت هنأ عمو

 يف كلام ابأ لثئامي ناك يذلا سايعلا يبأ هدهع يلوو هنبال ةيلقص ةيالو

 تأدب يتلا داهجسلا ةكرح فئأتسيو اهيلإ رارقتسالا ديعيل ءهقفي مل نإ ةءافكلا

 نم لوطسأ يف ةيلقصلا هايملا ىلإ سابيعلا وبأ لصوو ('اديدج- نم رتفت
 تقو يف م٠٠ سطسغأ ١ /ه141/ ةئس نايعش ةرغ يف ةعطق ()

 شيج نأكو «يىرخأ ةرأت تلعتشا دق ربربلاو برعلا نيب ةنتفلا هيف تناك

 كلذل «ربربلا ثيح- تنجرج ةنيدم ذقتقو رصاحي برعلا ثيح مرتب ةمصاعلا
 هجوي كلذب ناكو ءاهرصاحو ةيطنزيبلا شئبارط ةئيدم ىلإ هلوطسأب هجتا
 اوهجوي نأ ضورفملا نم يتلا ةحيحصلا ةهجولا ىلإ نيفرطلا الك راظنأ

 نأ نيتنيدملا اتلك ثبلت ملو «.ضعبب مهضعب مهلاغشنا نم الدب اهيلإ مهاوق
 كلذ دعب ثداوحلا تلاوت مث «ةلودلل امهئالو نالعإل امهيدفو هيلإ اتلسرأ

 اهنع نودلخخ نبا ربع هركذل لاجملا عستي ال امب نيفرطلا الك نيبو هئيب

 وبأ لذبو «"'هبرحل اوعمتجا مث رخخآلاب مهنم دحاو لك هارغأف) :هلوقب

 هترطيس طسبو ةيناث ةنتفلا ران ءافطإ نم نكمت ىتح ةريبك ادوهج سايعلا
 .نييطبزيبلا ةعراقمل دعتسي ذخأ مث نمو «داليلا ىلع

 تصخحتسا امنيحو «نيمربط ةمجاهمب لاجملا اذه يف هدوهج- لهتسا دقو

 داعف ؛ىرخألا يه هيلع تصعتسا اهنأ الإ ةيناطق ىلإ فحزو اهكرت اهيلع
 ما١١ /ها44 ةنس فيص علطم يفو «؟"”ءاتشلا لصف ءاضقل مرلب ىلإ

 ىلإ ينيسم قيضم ربعو اهكرت هنكلو ءاهرصاحو شنمد ةنيدم ىلإ فحز

 , 7/7 1ص ؟ج قباسلا عجرملا :ديمحلا دفيع لولغز دعس 3 رظنا 000

 . 7١٠"نح 5س :ريثألا نبا كلذك 5١27م ةج قباسلا ردصملا :ثودلخت نبأ «؟)

 ١ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا ء١٠”" رص اج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا (7)

 .17 نص



 دق تناك نييطنزيبلل تاعمجت برضل يلاطيإلا ربلا يف ةلباقملا (وير) ةئيدم

 اهدعي مدقت ءةركذم ةميزه اهب قحلأو اهعم كبتشاف ءاهيف دشتحت تأدب

 ؛ةميظع مئانغ اهيف باصأو اهنم هعنمي ام اهيف دعي مل يتلا ةئيدملا حتفو

 نم هوتل لصو دق ناك يطنزيب لوطسأب ىقتلا ثيح ينيسم ىلإ عجرو

 روس مدع مث ؛ءهنم ةعطق نيثالث رسأو هيلع رصتناو همجاهف ةينئيطنطسقلا

 ىلع ثورطيسي يلاتلابو مهيديأ يف عقتف نويطنزيبلا اهتغابي ال ىتح ينيسم
 نيملسملا ىلع ريطخللا هرثأ كش الب هل نوكيس يذلا رمألا «©”هاهلا اهقيضم
 .ةيلاطيإلا ةودعلا يف

 يف دهز ذإ ؛ميهاربإ ريمألا ةايح يف ماه لوحت ثدح :ةنوالا كلت يفو

 ام هيلإ بهي نأو هتيلكب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجتي نأ ىأرو ءمكحلا

 نأ ثبلت مل مث «جحلا ةضيرف ءادأل بهذيو كستي نأب ءهرمع نم ىقبت
 هتيأ رمأ كلذل ؛جحلاب داهجلا نرقيل هسفنب داهجلا ةرشابم ةركف هل ترطخ

 يئاوش سمخ يف ةديرج- اهيلإ مدق يذلا «ةيقيرفإ ىلإ ةدوعلاب سابعلا ابأ
 هل لزانت ثيح ءدعم يبأو هللا ةدايز رضم يبأ هيدلو ةدهع يف شيجلا كرات

 ةيلقص ىلإ ليحرلل دادعتسالا يف وه رشاب نيحح يف ءمكحلا نع هوبأ
 عاطتسا ام دشحو :لاومألاو حالسلا نم هرخدا دق ناك ام جرخأف ءداهجلل

 «تاوقألاو ددعلاو ةراحبلا داجنأب هنحش ًامشض ًالوطسأ رمعو ءدنجلا نم
 : يراذع نبا لاق كلذ يفو ءريخلا لعف نم رثكتسا لب كلذب فتكي ملو
 عايضلا لهأل كرتو ءاماعط رشعلا ذخأو «تالابقلا طقسأو «ملاظملا درف)
 ناوريقلا ءاهقف ىطعأو ءهكيلامم قتعأو ءلدعلا ةنس اهامسو ءةنس جار

 ردصملا :ىراذع نبا كلذك 03٠١7 نم ةجا قياسلا رثصملا :ىراذع نبا رظنا ()

 قلسس .د ا :5*+ 2ص جا قباسلا رئصملا :نودلخ نبأ ١ ؟"١ضص 1 قباسلا

 .اهذعب امو ؟الثيرص ١ قياسلا عجرملا : ديمحلا دبع لولَغَز

+ 



 نبأ امأو 0 يكاسملاو ءافعضلا يف اهوقرفيل ةميظع الاومأ اهلهأ هوجوو

 امنيحو «"'!(اهعيمج هكالمأ فقوو كلمي ام عيمجب قدصت) :لوقيف ريثألا
 ايأ هنبأ دوز ؛ هتاوقو هلدوطسأ دادذعإ نسحس ىلع نأمطاو ء«كلذ نم عرف

 يف اهلمشدف ءهسوس ىلإ ةداقر رداغ مث «هتاهيجوتو هحئاصن رخآب سابعلا

 هتاوقب رحبأ ثيح «"”داهزلا يز يف عقرم ورف هيلعو) ه789 ةنس لوأ

 .ةيلقص ىلإ

 ريمألا ةايح يف لوحتلا !ذه ببس ليلعت يف نيرؤملا تاياور براضتتو

 هب دصق هنأو ينيد عزاوب ناك هنأ ريثألا نبا ةيأور نم مهفي امف :ميهاربإ

 ةنس يفو) :لوقيف يراذع نبا امأو 0 ءلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقتلا

 دبع يبأ رمأ ماقتسا امل ةبوتلا دمحأ نب ميهاربإ ةيقيرفإ بحاص رهظأ 89

 ليمتسيو «ةماعلا يضري نأ دمحأ نب ميهاربإ دارأف ءةماتكب يعادلا هللا

 هنم فدهلا ًايسايس ناك كلذل عفادلا نأ يأ :«©”هلعفب ةصاخلا بولق
 ددهي أدب يذلا ةيمطافلا ةوعدلا رطخب رعش امئيح ةيعرلا بولق ةلامتسا

 القث نودلخ نبا لوقي نيح يف ءةماتك ةليبق يف اهحاجن دعب لذثتقو هتلود

 دضتعملا لوسر) مدق م9501 /ه؟84 ةنس يف هنأ يناوريقلا قيقرلا نع

 نم سابعلا ابأ هنبا مدقتساف هب سنوت لهأ ىوكشل ميهاربإ ريمألا لزعب
 تناك ةبوتلا هذه نأ يأ :؟"!(عاجتنالاو ةبرغلا ًارهظم اهيلإ لحتراو ةيلقص

 :بيطخلا نبا كلذك رظنا ءاهدعب امو ١؟أ١ضص ١1ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبأ ()

 .اهدعب امو "4ص اق قباسلا ردصملا

 . ص ”5ج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا 6(

 . 28ص 5 قباسلا ردصملا :ريثألا نبا «(*)

 .9نع "2 قباسلا ردصملا : ريثألا نبا (5)

 . ١١ص !ج قباسلا ردصملا :ىراذع نبا (0)

 7١. ص ةج قياسلا ردصملا :نودلخ نبأ (5)

1 



 هنم الدب سابعلا يبأ هنبأ هتيلوتو مكحلا نم هل يسابعلا ةفيلخلا لزع ببسب
 /ه١164 ةنس يف ةيناثلا مهتروث دامخإ نابإ سنوت ةنيدم لهأب هشطبل آرظن
 ةوعدلا حاجن نأ رمخأ عضوم يف لوقيو ءهيلإ ةراشإلا تقبس امك م6

 ىلإ جورخلاو عالقإلاو ةبوتلل هتعد يتلا بابسألا نم) ًاببس ناك ةيمطافلا
 .!(ةيلقص

 ىلإ هلوسر ميهاربإ ثعبو) :ًالئاق ليلعتلا اذه يف نودلخ نبا يضميو

 رومأ تبرق املف هركي امب هباجأو لبقي ملف هرذحيو هددهي ناجكتاب يعيشلا
 ىضعو ةبوتلا رهظأ هانمدق امك ميهاربإل دضتعملا باتك ءاجو هللادبع يبأ

 يعيشلا نأش يف سابعلا يبأ هنبال رسأ دق ميهاربإ ناكو ...ةيلقص ىلإ

 ريمألا نأ يأ .”"”هيلع رهظ نإ ةيلقص ىلإ هب قحلي نأو هتبراحم نع هاهنو

 نأل ًارظن يعيشلا هللا دبع يبأ نم براه هيش ةيلقص ىلإ جرخ ميهاربإ
 نع هتفيلخو هئبأ ىهن هنأ ىتح هتمواقم ىودج نم هسفن ىلإ قرطت دق سأيلا

 .ةياورلا هذه بسح هيلع رهظ نإ هب قاحللل هوعدي هيلإ رّسأو هبرح

 /ها85 ةئس يف ةبوتلا هذه لعج نأب هتياور يف بيطخلا نبأ درفنيو

 امي اهيلع تعلطا ىتلا رداصملا هيلع تقفتا يذلا تقولا لبق يأ مه

 نب ميهاربإ رهظأ نينامثو عبرأ ةنس يفو) :لوقي ْذِإ تاونس عبرألا نع ديزي
 ديؤي مث ””(كلملا ضفرو ةيلقصب داهجلا ىلإ جورخلا عمزأو «ةبوتلا دمحأ
 عفادلا وه ناك ةيمطافلا ةوعدلا ةمواقم ىودج نم هسأي نأ يف نودلخ نبا

 ميهأربإ ريمألا لوسر ةرواحم طسب نأ دعب لوقي ثيح ةيلقص ىلإ هترداغمل

 .اهدعب امو 7٠١ ص 4ج قياسلا ردصملا :نودلخ نبا (1)

 .1 ١8 نه ءج قياسلا ردصملا : نودلمخ نبأ (5)

 #7 ص قف قباسلا ردصملا : «:بيطخملا نبأ ةرقإ



 ء[هللا دبع يبأ لوق يأ] هلوق ميهاربإ خلب املف) : يعيشلا هللادبع يبل

 نم ملع هل ناكو ءهتوعد عطق بحاص هنأ بقر ؛ ةتفص 0 تفصوو

 هنإف ءدقن نم لوقلا اذهل هجوي نأ نكمي امع رظنلا فرصبو ء؟'”(ناثدحلا

 نكي مل نإف ؛ةبوتلا ةنس يف بيطخلا نبأ نم مهو كلذ نأ حضاولا نم

 لوسر مودق تقو نيب طلطخ دق نوكي هنزف ءخاستلا نم اقيمت كلذ

 .هركذ قبس امك سنوت ةنيدم ةروث باقعأ يف ىلوألا ةرملا يف هيلإ ةفيلخلا

 .م١01١1 /ه؟44 ةنس يف رخآلا لوسرلا مودقو

 ةلماحت كلانه نأ نيخرؤملا ءالؤه تاياور نيب ةلباقملا نم انل ودبي امو

 قيقرلا ةياور ىلإ مهدانتسال ميهاربإ ريمألا ىلع مهنم قيرف نم ًاسضاو

 قمتت يتلا تاليلعتلا هذهب اوجررخف ءدعب اميف اهل ضرعتأس يتلا يناوريقلا

 جورخلا ىلع همزع لعج يذلا رخآلا قيرفلا نأ نيح يف «لماحتلا اذه عم

 هين نع ردص ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقت وه داهجلل غرفتلاو ةيلقص ىلإ

 ررجت ةيوأز نم عوضوملا !ذه ىلإ رظني ناك هتاضرم ىلع لمعلا يف ةقداص

 نأ ذإ ءحصألا يه مهرظن ةهجو نأ يداقتعا يفو ءقيقرلا ةياور نم اهيف

 5 يذلا رمألا اهضقن سسأ اهتايط يف لمحت لوألا قيرفلا تاياور نم دلك

 .لاحلا ةعيبطب انه هطسبل لاجملا عدس

 ىلإ ةيلقص ىلإ لصو امدنع هجتأ ميهاربإ ريمآلا نإف ءرمألا ناك أيأو

 ةنيدم ىلإ راس مث ءاهحتف ىتح اهرصاح.و (51هةصحس) أونطرت ةتيده

 ةعيرأ اهيف ماقأو مرلي ىلإ راس اهتمو ءأموي رشع ةعبس اهيف ماقأو شئبارط

 ىثر نم هرهظأ امب بولقلا فلأتي ناك نيتنيدملا اتلك يفو ءاموي رشع

 *يىييو ممهلا ضهتتسيو لاجرلا عمجيو «ملاظملل درو لدعو نيدتو

 ىطعاف ةيدهاجملا ىلع حالسلاو ليخملاو قازرألا عزويو ءداهجلل سوقتلا

 سم يسم سمسم سس

 .7 5ص 7ق قىباسلا رتصملا : ةييطخيلا نبإ ١و

 دعب ١



 ةازغل قازرألا لججعو ءريئاند ةرشع لجارلاو ًارانيد نيرشع سرافلا

 سوفت يف سامحلا بد ىتح مايأ ةعضب يضمت دكت ملو :©'”رحبلا
 «ةيداهجلا هعيراشم ذيفلت يف أدب ءكاذتيحو ءهلوح نم اوقتلاو ءنيملسملا

 املاط يتلا ةنيصحلا ةنيدملا كلت نيمربط ةنيدم ىلع فحزلاب اهلهتسا يتلاو
 ىلع ةريزع ةينمأ اهحتف ناكو ءاهداوقو ةيلقص ةالو ىلع تصعتسأ

 . نيملسملا

 ىلإ اوعراسف ء«ءةئيدملا كلت لهأ ىلإ فحزلا اذه ءابتأ تبرستو
 يفو ءةنيدملاب ةيمالسإلا شويجلا تقدحأو ءمهدلب نع عافدلل دادعتسالا

 ه589 ةنس نابعش نم نيرشعلاو ثلاثلا وأ نيرشعلاو يناثلا عويلأ حابص

 عافدلا يف اهلهأ ةتامتساو اهراوسأ ةعانم نأ الإ الماش ًاموجه اهيلع تنش

 وهو يديبزلا ىلإ عمتسنتلو «'"”راهئلا فصتنم يف اهنع عجارتلل اهترطضا
 دهش يذلا مجعملا ءالطلل هتمجحرت ضرعم يف موجهلا اذه ثداوح يوري

 موي علاطلا ماقأو «نيمربط برح دهشو...) :ريمألا عم برحلا هذه

 اهحتفي هنأ هملعأت ءراهنلا فصتنم اهبرح نع ميهاربإ فرصنا دقو ءاهحتف
 ملع لحتني ميهاربإ ناكو ءهقفاوف كلذ يف ًاضيأ ميعاربإ رظنو ءتقولل

 يف لوقيف ريثألا نبا امأو «"تقولل اهحتفف ءبرحلا دواعف «ةماجنلا
 يف هل نوقفارملا ءارقلا ذخنأ ءموجهلل هتاوق ريمألا دعأ امنيح هنأ هتياور

 لذب ىلع نيملسملا ثحل داهجلا ىلع ىضحت يتلا ةينارقلا تايآلا ةءارق
 ؛««ًاثيبم ًاحتف كل انحتف انإ» ::ىراقلا أرقف ) - هللا ليبس يف -- مهحاورأ

 قباسلا ردصملا :يريوتلا كلذك ءةهرص ”ج قياسلا ردصملا :ريثألا نيا رظنا (9

 .781ص ؟ج قباسلا مجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د 79١ةقرو اج

 .5 ص عج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا رظنأ 6؟)

 .؟ 27ص قباسلا رفصملا :ىيفيبزلا «7)

 لم١١



 مهللا :لاقف أرقف «مهبر يف اومصتخا نامصخ نإاذه» :أرقا :ريمألا لاقف

 مزهف رئاصبلا لهأ هعمو لمحو مويلا اذه يف كيلإ رافكلاو انأ مصتخأ ينإ

 بكرف ةونع ةنيدملا مهعم اولخدو اوؤاش فيك نوملسملا مهلتقو رافكلا

 نصحلا ىلإ مهضعب أجتلاو اهيف اوبرهف بكارم مورلا نم اهب نم ضعب
 اوبسو مهلاومأ اومتغو ًارهق مهولزنتساف مهولتاقو نوملسملا مهب طاحإو

 .؟0(ةمينغلاو يبسلا عيبو ةلتاقملا لتقب رمأو نابعش نم نيقب عبسل مهيرارذ

 .ةيطنزيبلا ةلودلا يف ميظع ىدص نيمربطل ميهأربإ ريمألا حتفل ناكو

 ىربكلا مهتدعاقو ةيلقص يف مهل ماه لقعم رخأ تناك ةنيدملا هله نأ كلذ

 ىدم نع ريثألا نبا هلوقي امم كلذ حضتيو «نيملسملا عم مهبورح يف

 دي يف اهطوقس أبني ملع امنيح قيمعلا هرثأتو يطنزيبلا روطاربمإلا نزح
 مورلا كلم ىلإ نيمربط حتفب ربخلا لصتا املو) :لوقي ثيح نيملسملا
 (؟(نورححم جاتلا نسبلي ال :لاقو جاتلا سبلي ال مايأ ةعبس يقبو هيلع مظع

 كلذ يف أدبو هتيروطاربمإ ءاحنأ يف ايمسر ًادادح نلعأ دق كلذب نوكيف
 كيسي

 اوبيصأ مهنأب اورعش ذِإ ء«دشأ ةيلقص مور ىلع ثداحلا كلذ عشو باكو

 تدذخأف ءآلإ سيئ تقو ةلأسم تحبصأ اهيف مهتماقإ نأو «ةمصاق ةبرضي

 ىلج نأ دعب ايلا دجو ام اهنمو ءركذت ةمواقم نود ةقطنملا يف اهثب يتلا

 قباسلا ردصملا :يريونلا كلذك ءاهدعي امو ةرص ”ج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا )١(

 لولغُر دعس .د 270 #ص ة4ج قياسلا ردصملا :نودلخخ نبا ١9١+ ةقرو جا

 .اهدعبو ؟831ص ؟ج قباسلا عجرملا :ديمحلا دبع

 ؟7ج قباسلا ردصملا :يريوتلا أاضيآ رظنا ء«لص ”ج قباسلا ردصملا :ريثألا نبا (؟)

 .781 ص 7ج قباسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس روتكد «.177 ةقرو

 كَ



 .سابعلا يبأ نب هللا ةدايز رضم يبأ هديفح دي يف شقيم تطقسف ءهنع هلهأ
 ءاضيأ رضم يبأ دي يف هطمرو «بلغألا يبأ هنبا دي يف شنمد تطقس امك
 عفد ىلع حلصلا اتضرع دق اتناكو :يولحلا نودعس هدئاق دي يف جايلأو

 ملف ءاهنوصح ملستي نأ آلإ ضفر ميعاربإ ريمألا نأ آلإ «نيملسملل ةيزجلا
 :''امهومدهو نتوملسملا امهذحخأت ءطرشلا اذهل ناغذإلا نم ادب اهلهأ دجي

 نم اهأربتساو ةيلقص حتف لمكتسا يذلا وه ميهاربإ ريمألا نوكي اذكهو
 . خيراتلا هل اهلجس ةرثأم يهو «نيبطنزيبلا

 بونج ىلإ ينيسم قيضم روبحل بهأتي ذخأ ءمخضلا زاجنإلا اذه دعبو
 ريمالا هيلإ فدهي ناك يذلا ام وه هسفن حرطي لاؤس انه زربيو ءايلاطيإ
 يمالسإلا حتفلا ثيبعتل ناك له ؟يلاطيإلا ربلا ىلإ ةيركسعلا هتايلمع لقنب
 ةيلقص يف لعف امك اهيف رارقتسالا رشنو رومألا ديهمتو قطانملا كلت يف
 حانج يمحيو ةهج نم اهيلإ ةدوعلا يف لمأ يأ نييطنزيبلا ىلع عطقيا
 ةهج نم هيف مهتاحوتف فائثتسال مهرزأ دشيو سنافورب ميلقإ يف نيملسملا
 اذه ىلع ةباجاإللو ؟كلذ نم دعيأ ىلإ تبهذ هتاحومط نأ مأ ء«ةيناث
 ًاردق طلست اهنأ دقتعن يتلا ريثألا نبا ةياور ىلإ ةدوعلا ةرورض ىرن لؤاستلا
 مورلا تكرحمتو ...) :اهيف ءاج يتلاو حوضوملا اذه ىلع ءوضلا نم

 ىلإ رئاس هنأ مهغلبف ءنيملسملا نم اهعنمل ةيلقص ىلإ ريسملا ىلع اومزعو
 ىلإ ًاريبك ًاشيج ريسو ًاميظع اركسع اهب كلملا كرتف ةينيطنطسقلا
 .'!(ةيلقص

 تلصو ءابثأ نأ - ةياورلا تحص نإ - انل نيبتي صنلا اذه ةساردبو

 ؟؟ مج قباسلا ردصملا : ىريونلا ةضيأ رظنأ ءارص "ج قباسلا ردصملا :ريثالا نبيا )1١(
 , ؟ 87” ؟ مج قباسلا مجرعلا + كيمحيْلا كع لولغز دعس .ثك ء355 5 ص

 . "يح ”ج قباسلا ردصملا : ريثألا نبأ 0
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 رمألا ةيئيطنطسقلا ىلإ هجوتلا ىلع ميهاربإ ريمألا مزعب يطنزيبلا روطاربمإلا
 تاردق نم دحي يلاتلابو «اهنع عافدلل ًاريبك آاشيج دشحي هلعج يذلا

 نم ةيكذ ةبعل ءابنألا هله بيرست ناك لهف «ةيلقص ىلإ هلسرأ يذلا شيجلا
 نع هرظن فرصيو هتمصاع نع عافدلل دادعتسالاب روطاربمإلا لغشيل ريمألا

 ءزجب نيملسملا لزاني كلذ هلعجي لقألا ىلع وأ ءايلاطيإ بونجو ةيلقص

 ةمجاهمل هجوتلا لعفلاب مزتعي ناك هنأ مأ ءاهمظعمي سيلو هتاقاط نم ريسي
 يأ حجري ام ةرسيتملا ةيخيراتلا رداصملا يغ دجن ال ام اذه ؟ةينيطتطسقلا

 . رمخ الا ىلع نيضارتفالا نم

 رظن دعب دكؤي كلذ نإف ءلوألا ضارتفالا حص تإف .لاح ةيأ ىلعو

 نييطنزيبلا لغش نأ كلذ «ءةيسايسلا هتكتحو هنقفأ ةعسو ميهاربإ ريمألا

 يف لاعفلا لخدتلا نع مهيديأ ىلغ ينعي مهتمصاع نع عافدلل دادعتسالاب
 مهو ةكرعملا ةحاس نع مهداعبإ لقت مل نإ ايلاطيا بونج يف برحلا
 «ةقطنملا كلت يف هريغ نيملسملا هجو يف افقي نل يذلا يوقلا مصخلا

 يناعت ذقو تناك يتلا اهلك ايلاطيإ يف ميهاربإ ريمألا دي قالطإ ىيلاتلابو

 .نييلحملا ماكحلا نيب ةيلسادلا تاعازتلاو قزمتلا نم

 وهو ءميهاربإ ريمألا ةليخم يف راد ام وه يناثلا ضارتفالا ناك نإو
 ةيوعص ىلع ريثألا نبا لايمخ نم ًابرض هربتعن الو هدعبتسن ال يذلا رمألا

 لاجر ىلع ةزيزع ةينمأ قيقحستل حمط دق نوكي ريمألا اذه نإف ءمليفنت

 كلذي هلعلو «نايقس يبأ نبةيواعم دهع ذنم نيملسملا ةسايسلاو برحلا

 يذلا ريصن نب ىسوم وه ةيقيرفإل قباس ميظع مكاحل ةركف ىنبت دق ثوكي
 قىشمد ىلإ لوصولل وبصي ناك هنأ يمالسإلا خيراتلا رداصم نم ديدعلا ددرت

 نيخرؤملا نم ريثكلا ناك اذإف «ةينيطنطسقلا قيرط نع ةيومألا ةفالخللا زكرم
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 ! ميهأربإ ريمألا نع هدعبتس اذاملف ءريصن نب ىسوع نع كلذ !ودعيتسي مدل

 ليلا



 ريمألا ملاص يف ليمت اهاندجول نيريمألا نيب ةطيسب ةنراقم اندقع ولو

 . ميهأربإ

 ةمدخل ًاسامح لقي نكي مل داهجلل هسفن رذن نأ دعب ميهاربإ ريمألاف

 محور هيف خفن نأ دعب هدوقي ناك يذلا شيجلا نأ امك ءهفلس نع مالسإلا

 ةتامتساو ًاميمصتو ًامزع ًاضيأ ريصن نب ىسوم شيج نع لقي نكي مل داهجلا
 ةيرحبلا تناك اذإو ءةردقو ًاحيلست هنم لضفأ نكي مل نإ مالسإلا ليبس يف
 لوطسألا نإف ءةأشنلا روط يف ذئتقو لازت ال ىسوم دهع يف ةيمالسإلا

 ةربخخو ًاسرمتو ًاحيلستو ًابيردت لضفأ ميهاربإ ريمألا دهع يق ناك يبلغألا
 ةصاخيب ةبقاعتم لايجأ ىدم ىلع ةربشلا هذه بسكا نأ دعب رحيلا نوؤشب

 دن هنأ اهزرحأ يتلا ةريثكلا تاراصتنالاب تبثأو «ىييلغألا دهعلا ةيادب لنم

 رحبلا طبسو هايم ىلع ةدايسلا هنم عزتني نأ عاطتسا لب يطنزيبلا لوطسألل

 هنأل ركذلاب لوطسألا ادنصصخو ء«هيلإ ةراشإلا تقبس امك طسوتملا ضيبألا

 وأ دنجلا لقن يف ءاوس عورشملا اذه ذيفنت يف ربكألا رودلا هل نوكيس

 .راصحلا ماكحإو ةدناسملا

 ريمألا دهع اهب زيمت ىرخأ ةزيم ةمث كلانه نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 يهو طسوتملا ضيبألا رحبلا طسو رزج نأ يه ءهفلس دهع نع ميهاربإ
 ىلإ قيرطلا يف يبلغألا لوطسألل ةلمتحملا ةحارتسالا تاطحمو دعاوقلا
 امئيب نيملسملل ةملاسم تناك كلذك نكت مل امو ةيمالسإ تناك ةينيطنطسقلا
 هتلالد هل رمأ وهو «ةيطنزيبلا ةرطيسلا تحت ىسوم دهع يف اهمظعم ناك

 دوجو ىلإ ًانئمطم ةلاحلا هله يف نوكي يبلغألا لوطسألا نأ ذإ ءةماهلا
 لقن مل نإ اهلثمل رقتفي ناك ىسوم لوطسأ نأ نيح يف هل تادادمإ دعاوق
 ينولوطلا لوطسألا دوجوب جتحي الو «هل ةريبك تاقوعم لكشت تناك اهنأ

 نيب كايتشا بوشن لامتحإ هتايط يف لمحي أمم طسوتملا رحبلا قرش يف
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 الكل ءادعأ نييطنزيبلا نأل كلذ «نيتلودلا نيب ةقالعلا روتفل نيلوطسألا

 نم نييلاو اهفصوب ةيسايعلا ةقالخلاب امهيمكاح ةقالع نع ًآالضف «نيقيرفلا
 فقوم افقي مل نإ وهف «هيلع ءانبو ءةيمسرلا رظنلا ةهجو نم اهتالو
 مزتليس لقألا ىلع هنإف ءبرقألا لامتحالا وهو يبلغألا لوطسألل دئاسملا

 . دايحتلا بئاج

 دعبتست ال لوقلا انفلسأ امكو اننإف «هذهك فورظلا تماد امو ءكلذ لكل
 ةيامحل امإ ؛ميهاربإ ريمألل ترطخخ دق ةينيطئنطسقلا ةمجاهم ةركف نوكت نأ

 يذلا يطنزيبلا رطخلا نم نيملسملا صيلختو تايالو نم اهعبتي امو ةيقيرفإ
 رايدلا ىلإ بهذيف ءاهقيرط نع جحلل وأ ءهريغ مهددهتي مصتفلا لنم نكي مل
 وأ ةليلج ةمدخ نيملسملاو مالسإلل ىدأ دق اهحتفب نوكي نأ دعب ةسدقملا

 دق نوكت نأ ًاضيأ دعبتست ال امنإو ءبسحف كلذ سيلو ءاعم نيرمآلل امير
 لهسألاو «ءهث ةبسنلاب برقألاو ةديتعلا ةئيدملا امور محتف ةركف هلا ترطخ

 !ذه قيقحتل ناك ينيسم قيضمل هروبع نأو «نييطنزيبلل هتميزه دعب الانم

 يبأ هدج دهع يف اهومحتقا نأ ةيقيرفإ يملسمل قبس هنأو اميس ال فدهلا
 ةئيدملا نيب ددرتي يبلغألا شيجلا لظو «ءبلغألا نبدمحم سابعلا

 ناذه مص يلاتلابو ريثألا نبا ةياور تحص نإف :؟'نيرهش وحن اهزاوحأو
 حتافلا وه نوكي نأ ىلإ هب امس دق ميهاربإ ريمألا مومط نإف «ناضارتفالا

 اهنإ :«ةمركملا ةكم ىلإ هل ًاقيرط امهذختي مث :«نيتميظعلا نيتنيدملا نيتاهل
 ةميظعلا لامعألا نم ًاريثك سيئوأ نكلو «ةيلايخخ اهنأ لقن مل نإ ةئيرج ةركف
 ؟ةيلايخ اهنأ ضعبلل تدب امبر لب ةئيرج راكفأ اهساسأ ناك
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 ةتتسك ةنيدم ىلإ هجتأو م7*4 ربمتبس ” /ه1744 ناضمر ؟9 يف (ايربالك)

 «اهلهأ هيلع هضرع يذلا حلصلا ضفر كلذل ءاهحتف ىلع ًامزاع تهوودتم

 هثانبأ عيزوت يف أدبو ءاهيداو يف هشيجب لزن ربوتكأ ” /لاوش 58 يو
 كلتت يغو «ءاهيلع راصحلا ماكحوأ اهياوبأ ىلع ايارسلا يف هداوقو هداقحأو

 لاتقلا ةرشابم لازتعال هرطضا امم (ايراتتوسيدلا)» برذلا ضرم همهاد ءانثألا

 موجهلا نشت تذخأ هشويج نأ نم مغرلابو ءركسعملا يف ءاقبلاو هسفنب

 ةحاس نع ريمألا داعتبا نأ الإ ءاهراوسأ كدت هقيتاجمو رخآلا ولت اهيلع

 يف يوقلا هرثأ هل ناك «2"'قاوفلا هب ثدحو مونلا هنم عنتما) ىتح ةكرعملا

 نبا لوقي امك لاتقلا يف اودجي ملف ءمهممه طيبثتو دنجلا تايونعم طوبه
 .(90 يثألا

 يذ نم ١8 تبسلا ةليل يف حورلا ملسأ نأ ىلإ هب دتشت ةلعلا لزت ملو

 ىلإ رمألا اودنسأو شيجلا داوق عمتجاف 2م407 ربوتكا 58 /ه144 ةدعقلا
 لهأ ىلع حلصلا ضرع يذلا سايعلا يبأ نب هللا ةدايز ريع يبأ هايج

 هل اوعفدي نأ ىلع ءميهاربإ ريمألا ةافوب اوملع دق اونوكي مل نيذلا ةنيدملا

 ىلإ داعو شيجلاب ريضم وبأ بحسناف ءمعلصلا دقعو كلذب اولبقف ةيزجلا

 اهب نفديَل تاوريقلا ىلإ أهنم لسرأ كثيح ؛ةهذدل لامشج هعم ًابحطصم عرب

 يسبأ نسأو ؟ادفلا وبأ كننذ يف هديؤيو يثألا نسا لوقي امك

 .قباسلا ردصملا :ريثألا نبا )١(

 قياسلا ردصملا :يريونلا كلذك رظنا “ترص ”ج قباسلا ردصملا : ريثألا نبأ 49)

 ءاهدعي امو ١0ص ”ج رشبلا خيرات يف رصتخملا :اذفلا وبأ ءا1١؟ ةقرو ؟؟جا

 .؟١ 4ص ةج قباسلا ردصملا :نودلخ نبا

 . ص ”ج قبأسلا ردصملا :ريثألا نبا (5)

 لذطحلا :جاّرسلا ريزولا كلذك ءاعدعب امو 5*ص ؟7ج قباسلا ردصملا :ادفلا وبأ «(2)

 .ملغ86 ص 5ق ١1ج :ةيسدنسلا



 ؛مرلب يف نفد هنأ لوقيف " يريونلا ام ٠ مهتاياورب انذنأ نيذلإ ء؟ رايد

 اذه ةسفص تيوط كلذبو 1 ؛!يراذع نيو « ؟0نودلع نبأ كلذ يف هديؤيو

 . ماسجللا ثداوحلاو ةليلجلا لامعألاب ةلفاح ةأايح دعب ميظعلا ريمألا

 : خيراتلا رظن يف يناثلا ميهأربإ

 ثداوحلاب ليوطلا هدهع لفح ميهاربإ ريمألاك مكاح ةريسل دب ال ناك

 ةداع ثدحي امك باتكلاو نيخرؤملا نيب فالخلا ريثك نأ نم ماسجتلا

 اهضعبل نسحتسملا مهنمو «ضرقملا مهنم ناكف «لاجرلا رابكل ةبسنلاب

 تاونهلا ضعب ديصت هاوهتسا يذلا ضرغملا مهنمو ءرخآ ضعبل ركنتسملاو

 رظن يف وهف «هسفن يف ضرغل هب اهقصلأ ةعينش أمهت اهلوحو اهريغ ري ملف

 داكت ال سيياقم قفو هنوميقي ءالؤه نأل ءملاظ رئاج نيحلاصلاو ءاهقفلا

 .مهنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمعو نيدشارلا ءافلخلا ىلع آلإ قبطنت

 رظنلا دعبو مزحلاب فصتي عراب يسايس ء«نييسايسلا رظن يف وهو

 يعار امنإو «بسحف ًاملاع سيل ءاملعلا رظن يفو «ةيلاعلا ةيرادإلا ةءافكلاو

 ةانب مهأ دحأ ءةيراضحلا ةكرحلاب نيمتهملا دنعو «ةكرابم ةيملع ةضهن

 ةراضحلا ةكرح يف يوق رثآ اهل ناك يتلا ةيبلغألا ةيقيرفإ ةراضح حرص

 دنع ةيماسلا هتناكم هلو « يمالسإلا ملاعلا برغ يف ةيمالسإلا ةيبرعلا

 .ةيمالسولا تاحوتفلا ةكرحو داهجلاب نيمتهملا

 يف مزاحلا لداعلا مكاحلا هيف ىأر ريثألا نباف «نيخرؤملل ةبسنلاب امآو

 )١( 67ص سنؤملا :راثيد يبأ نبأ .

 .١١؟ ةقرو ؟؟ج قباسلا ردصملا :يريوتلا (*)

 .؟١ 4ص ؟1ج قباسلا ردصملا :ثودلبش نبا (99)

 .؟؟؟ص ١ج قباسلا رنصملا :يراذع نبا (5)
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 لدعلتل سلجي ناك يدذلاو ءتاسفلاو يغبلا لهأ لتقو دالبلا نمأ يذلا هرومأ

 ملاظلا نم مولظملا فصنيو ةيعرلا تامالظ يف رظنيف ناوريقلا عماج» يف

 رس رعألاب عاقو) : هل وشب تودلخ نأ هقبصتن و 4 هيلإ ةراشإلا تقيس امك

 تاحوتفلا حتفو...) :ادفلا وبأ هنع لوقيو «''”دالبلا تنمأف مايق

 قدصتو ةميظع ةيطف هل ناكو . . .هداهجسا قحس هلبأ يف دهاجو «ةميظعلا

 ينأ نبأ امأو فوقنا !له قت جارسلا ريزولا رركيو ع0 عهلأم عيمجب

 هل تنإدو. . .افورعم بحاصو ةميظع ةنطف أذ ناكو) :هنع لوقيف رائيد

 , *؟(همايأ يف اهلاح حلصو دالبلا

 ) 4١ص ج قباسلا رنصملا :نودلخ نبا 7١.

 .51صص اج قباسلا ردصملا :ادغلا وبأ (؟)

 .مثا ص 2ق ١ قباسلا ردصملا :جارسلا ريؤولا 9

 ءالؤح اهي هفصو يتلا ةميظعلا ةنطفلا امأو 27ص قباسلا ردصملا :رائيد يبأ نبا (5)

 ةميظع ةنطف هل ناكو) :يلي اميف اهلقنن اهيوري ةثداحب ريثألا نبا اهيلع نهرييف

 ةأرما هل تناك ناوريقلا لعأ نم ًارجات نأ «كلذ نمف# تالمعلا اياضع راهظإب

 هبجمت ملف اهيلإ لسرأف ميهاربإ ريمألا ريزوب اهربخ لصتاف ةفيفع ةحلامص ةليمج
 ريمألا نم اهل ًاضيأ تناكو ءاشغت تناك زوجع ىلإ هلاح ىكشو اهب همارغ دتشاف

 اهنولأسيو اهب نوكربتي حالصلاب مهدنع ةفوصوم يهو ةريبك ةلزنم هتدلاو نمو ةلزنم
 ةأرملا تيب ىلإ تحارو امكنيب عمجأو اهب فطلتأ انأ :ريزولل تلاقف ءاعدلا

 ةأرملا تجرخف اهريهطت ديرأ ةساجن يبوث باصأ دق :تلاقو بابلإ تعرقف

 ةأرملا تضرعف يلصت زوجعلا تماقو اهبوث ترهطو اهتلخخدأو اهب تبحرف اهتيقلو
 مث ءاعاشغت تراص مث كيلإ ددرتلا نم دب الو ةمئاص ينإ :تلاقف ماعطلا اهيلع

 كيلح ةراعإ كيلع فخ نإق اهجوز ىلإ اهلمحأ نأ ديرأ ةميتي يدنع :اهل تلاق
 تفرصناو زوجعلا هتذخأق اهيلإ هتملسو اهيلح عيمج ترضحأف :«تلعف اهب اهلّمجأ
 ثريع ريزولا دتع وه :تلاقف ؟يلحلا نيأ :اهل تلاقف اهيلإ تءاجو ًامايأ تباغو

 زوجيعلا تجرخف ءاتعزانتف كيلإ الإ هملسي ال :لاقو يئع هذخأف يعم وهو هيلع
 < «ربخلاب ءربخأو ميهاربإ ريمألا راد رضحف ربخلا هتربخأف ةأرملا جوز رجاتلا ءاجو

1415 



 ضرملا ببسب ةيهانتملا ةوسقلاو ملظلاب هفصيف يناوريقلا قيقرلا امأو
 ليلدتلل اهبكترا يتلا ثداوحلا نم ديدعلا درويو «هباصأ يذلا يوادوسلا

 ناك هنإ) :هلوق نودلخ نبا هنع لقني نيح يف :؟'مرظن ةهجو ةحص ىلع
 يف اهببسب فرسأ ايلوخنلام هرمع رخآ هباصأ هنإو ءامدلل ًاكافس امولظ ًارئاج
 :ه11/8 ةنس ثداوح يف لوقي ذإ كلذ يف يراذع نبا هديؤيو «'””(لتقلا

 20(... ةوهشو ًارطب لتق نم ةيقيرفإ لهأ نم دمحأ نب ميهاربإ لتق اهيفو)
 نسحبب هرمأ أدب دق دمحأ نب ميهاربإ ناكو) :لوقيف بيطخلا نبا امأو

 ىلإ داع مث «ةميركلا للخلا سامتلاو ءةديمحلا بهاذملا كولسو «ةريسلا

 يوادوس جازم ةبلغل هركف دسفو ءهيلع ناك ام دض ىلإ بلقناو ءةرفاحلا
 ةدع درويو 20(. . .لتقلا يف فرسأف ءهنونظ تريغتو ءهقالخخأ هل تءاس

 ءهمحرت ال مهللا) :هلوقب كلذ ىلع قلعي مث هتوسق ىلع ليلدتلل ثداوح
 هحفمت الو كاضر هبقعي ال يذلا كباذعو كطخس هيلع فعاضو

 رمأف :كل وعدت ىه :تلاقف زوجعلا نع اهلأسو هتدلاو ىلإ ريمألا لصدف ||

 طسبلاو اهيلع لبقأو اهمركأ اهآر املف هتدلاو اهترضحأف اهي كريتيل اهراضحإب
 ًايصخ رضحأ هنإ مث ءهب ثبعيو هبلقي لعجو اهعبصإ نم ًامتاخ لخأ هنإ مث ءاهعم
 يلحلا هيف يذلإ قحلا ملست اهتنبال لقو زوجعلا تيب ىلإ قلطنا :هل لاقو هل

 ؛قحلا رضحأو مداخملا ىضمُك ءاهنم ةمالع مئاخلا !ذهو !ذكو اذك وهو !لك هتغصو

 ادلإ يف اهنقدو اهلتقو اهدي ىف طقس قحسلا تأر املف ؟اذه ام :زوجملل لاقف

 ٠ تمقتنا نإف ريزولا امأ :هل لاقو رخا ًائيش هيلإ فاضأو هيحاصل قحلا ىطعأو

 : لسجوو ةريسي هذم هكرتف هب هذخأ رخآ ًابنذ هل لعجأس نكلو رمألا فشكتي نألا
 , (هلتقف هب هذآ ًامرج

 .اهذعي أمو 11 ةترو ا" قباسلا ردصملا :يريوتلا رظنا )١(

 7١. 5ص ةج قياسلا ردصملا :نودلخ نيأ ©5)

 .١؟؟نص 1١ج قباسلا ردصملا :يراذع نبا ()

 .؟ةنص ”ق قباسلا ردصملا :بيطخشلا نبا «8)
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 سوه) ناوئع تحت ثداوحلا هذه فايضلا يبأ نبا درويو .2"'كتمحر

 نايغطلاو لهجلا تافص اهاياثث يف هيلع قلطأ (هعتانشو بلغألا نب ميهاربإ
 .*؟ةاههباش اهو توربجلاو مشغعلاو

 ىلع ضرفي يذلا رمألا حوضوب ءارألا هذه نيب نيأبتلا رهظي اذكهو
 لوصولا ةلواحم الإ ضرغ لك نم درجتو ةيعوضومب اهنيب ةلباقملا ثحابلا
 اهدرم نيخرؤملا نم ىناثلا قيرفلا تاياور نأ .ظحالملاو :ةقيقحلا ىلإ

 ء(برألا ةياهث ١ يف يريونلا اهطسب يتلا يناوريقلا قيقرلا ةياور ىلإ ًاعيمج
 نع رشايملا لقتلاب امإ ءيرقفلا اهدومع ةباثمبو يسيئرلا اهردصم تناكف

 ربتعي قيقرلا نأ عمو ءبرألا ةياهن نع رشابملا ريغ وأ هسفن قيقرلا قيرط
 يف ءاوس دح ىلع نيثدحملاو ىمادقلا يمالسإلا برغملا يخرؤم دنع ةقث

 نع ىلخت ميهاربإ ريمألا خيراتل هتجلاعم يف هنأ الإ «بتك امم ريبك مسق
 ةياغ يف هيلع هلماحت ادبو ءهب فصتا ام ًاريثك يذلا لادتعالاو دايحلا !دبم

 يتلا ةيريزلا ةلودلاب هتقالع ىلإ انداقتعا يف كلذ يف بيسلا دوعيو حوضولا

 برغملاو ةيقيرفإ ىلع ةيمطافلا ةلودلل ةالو اولاز ال هدهع يف اهماكح ناك
 ديزي ال ام يضم دعب اهضاقنأ ىلع تماقو ةيبلغألا ةلودلا ىلع تضق يتلاو

 ةيريزلا ةلودلا مدخن دق وهف «ميهاربإ ريمألا ةاقو ىلع طقف تاونس عبس نع

 ىقترا مث ءالوأ (لئاسرلا) ءاشنإلا ناويد يف ًابتاك نرق ثلث نع ديزت ةدم
 نكي مل .«كلذلو «ءةرم نم رثكأ ناويدلا كلذ سأرت ىتح بصانملا يف

 زمغلا نإ لبءاهمدخي ناك يتلا ةلودلل امص ربتعا نم فاصنإ هنم معقوتي
 نم هربتعأ امبر رمأ وه هيمودخمل ةلماجم هيلع عينشتلاو مصخلا اذه يف

 .هلمع ماهم

 .”*+رص ق قباسلا رنصملا :بيطخلا نبا 4)

 .اهذعب امو ١47 ص اج قباسلا رنصملا :فايضلا يبأ نبا ()

 م١١



 اهنتأ ىلع قيقرلا ةياور ذحأ نيخرؤملا نم قيرغلا اذه نأ دجن اذكهو

 ملف ءرذحلا نم ريبك ردقب ذختت نأ ضرفي قطنملا نأ عم ءاهب ملسم ةقيقح
 يف دروي ًالثم بيطخلا نبأ لثم مهضعب نأ عم اهصيحمت مهنم يأ لواحي
 نع هاور ام ضقن سسأ اهتايط يف لمحت ًاصوصن هخيرات نم ىرخأ عضاوم
 يريونلا نكمتي ملو «ةقغلم اهنأ زربتو هيأر يف ةركنم ثداوح نم قيقرلا
 ثداوحللا كلت نم هنع هاور اميف قيقرلا نم هجوملا عينشتلا اذه فيفغت نم

 :يلي امك نيناونع تحت امهعضو نيعون ىلإ اهميسقتب اهركنتسا يتلا
 طوسك تيقب ذإ «؟!!هلاعفأ حيبق نمو --9) ء(هلاعفأ ءىواسم نمو )١-

 .هامدأ ىتح- ةمحر الب ميهاربإ ريمألا خيرات دلجي ملئاظ دالج

 : نيرطش ىلإ هده ميسقت ىلع نوخرؤملا عمجأ داقق لاح ةيأ ىلعو

 «ةنسح ةريس اهلالعخ راس ءهمكح نم لوألا عبسلا تاوئسلا لمش امهلوأ

 يف للخلا حلصأو هرارقتسالاو نمألاو لدعلا عاشأو ةيعرلاب ًآاقيفر ناكف

 « عمتجملا تاعاطق صضعب ىف رخني ناك يذلا داسفلا براحسو «ءةلودلا ةزهجأ

 هلالخش ريغت هنأ نيحخرؤملا نم لماحتملا قيرفلا كلذ لوقيف امهينأث يف امأ

 .ببس ريغبو ببسب شطبلاو فنعلا بولسأ عبتاو قفرلا كرتو

 «ةصاخملا هتايحبو ةماعلا هتايح نيب زييمتلا يغبني هنأ اهارن امك ةقيقحلاو

 هنأ ذإ :«**”نيمحلا دبع لولغز دعس روتكدلا ذاتسألا عم قفتن كلذ يف نحنو

 يف حجن دق وهف ءلوألا زارطلا نم ةلود لجر ةماعلا رظنلا ةهجو نم ربتعي

 براح امئيح- ةتيالول لوألا مويلا نم تاهاجئالا عيمج- يف ةماعلا هتسايس

 ءايلاطيإ يف ادهاجم هتافو موي ىلإ ءمكحلا ةدس ىلتعاو ميدقلا رصقلا لهأ

 لامعألا ليلجيب مايقلا ىلإ اقاوت ؛رظنلا يعي ؛ لقعلا حجر هنأب فرع دقو

 .اهذعب اموا١ 5ص ؟؟ج قباسلا رنصملا :يريوتلا رظنإ )١(

 . اهدعب أاهوأ 1 2 ص ؟ج قباسلا عجرملا : كيمحملا ليغ لولغز دعس ,د رظنا 22
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 ضوهتلا وأ ةيلخادلا تاحالصإلاو ميظنتلا وأ ةسايسلا ناديم يف ءاوس

 كلذل ًاعبت هدهع يف ةيقيرفإ تيظحف .«2اهرهاظم ىتشب ةيراضحلا ةكرحلاب
 تارافسلا نولسري هرصع رابك ضعب لعج يذلا دحلا ىلإ ةقومرم ةناكمب

 اهلسرأ يتلا ةرافسلا كلت لثم ءهتيبو مهنيب طباورلا قيثوتل هطالب ىلإ

 . يجئلوراكلا روطاربمإلا اهلسرأ يتلا كلتو يطنزيبلا روطاربمإلا

 ءةمكح هب مستا يذلا دادبتسالا عباط نم مغرلابق «ةصاخلا هتايح امأو

 مهحلاصم نيب توزيمي اونوكي مل نيذلا هرصع ماكح نأش كلذ يف هنأش
 هنأ الإ ءمصفني ال قيثو طابرب مهرظن يف امهطابترال ةلودلا ةحلصمو هيتاذلا
 انرصع يف فصوي يذلا عونلا كلذ نم ناك امنإو ءامشاغ ًامكح نكي مل
 لمع يذلا ىمسألا هفده ناك دقف ءرينتسملا يدادبتسالا مكحلاب رضاحلا
 محور ثيو ًاهريوطتو هتلود ةمالس ىلع ظافحلا وه ءهاوق لكب هقيقست ىلع
 ىوتسملا ىلإ اهب ضوهنلاو مدقتلاو يقرلا بابسأ لكب اهدمو اهيف ديدجتلا
 ىتشب هتيعرل ةيهافرلاو رارقتسالاو نمألا ريفوت كلذكو ءءاغتبا يذلا
 ةلودلا ةحلصمف .ديدح- نم ديب هردق الع امهع ثباع لك برضو «لئاسولا

 .رابتعا لك قوف ةيعرلاو

 تاالاجير نم هرماوأل نيفلاخملا يف هتلماعم يف دتشا ءقلطنملا اذه نمو
 ذإ «لئابقلا ءامعزو داوقلا نم هيلع نيجراخلا نع ًالضف ةيشاحلاو ةلودلا
 مهسفنأ نم اوسحأ اذإ لاومألاو رادقألا يوذو نيذفنتملا نأ براجتلا هتملع

 مهتع مكاحلا فك اذإ مهنأو ءمهرطبو مهرش نمؤي مل ءاوعمقي ملو ةوق
 ةليحسلا لامعإو ءههجو يف لكأشملا ةراثإو هتعزانم ىلإ كلذ مهاعد ءاونمأ

 هل دب ال ناك «كلذ ليبس يفو ءهنم صلختلل هيلع رمأتلا اميرو ؛'"

 .868١١ص ؟ج قباسلا مجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د رظنأ ؛
 .اهدعي امو١16 نص ؟رس قياسلا مجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د رظنأ (؟
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 ةاعد ةصاخب ةبلاغألا ءادعأ اهمخض يىتلاو ءءاطخألا ضعب يف عقي نأ نم

 عينشتلل ةينسلا ةيبلغألا ةلودلا لاوز دعب مهتمدخ يف !وناك نمو نييمطافلا

 هظح نأل «ةريسلا هيوشت نم ريبكلا ردقلاو عينشتلا اذهب صخ دقو ءاهيلع

 .ةيقيرفإ يف ةيمطافلا ةرعدلا روهظل رصاعملا مكاحلا وه نوكي نأ ءاش

 يأ يف ةديدج ةوعد ىلع نيمئاقلا ةحبلسأ لوأ نم نأ فورعملا نمف

 ىتش قاصلإو ههيوشتب مئاقلا مكحلا ىلع ةيعرلا ةراثإ وه «ناكمو نامز
 برح يهف ءمهتوعدل سانلا باذتجا يلاتلابو ءهنم اهريفنتل مكاحلاب مهتلا

 ماجن ىلإ يدؤت تماد ام ةاعدلا اهحيبتسيو حلسملا مادصلا قبست ةيئاعد

 ىلإ لصو دق ربكألا نييمطافلا ةيعاد يعيشلا هللا دبع وبأ ناك اذإو ءمهتوعد

 يف ه٠148 ةنس يفو (””نيحخرؤملا ضعب يأر يف ه71/84 ةنس يف ةيقيرفإ

 يذلا ميهاربإ ريمألا ضرعتي نأ نذإ يعيبطلا نم نإف ء'"”رخإ ضعب يأر

 .ةلمحلا هذهل تاوئس عستلا براقي ام ةوعدلا هذه رصاع

 هذه ىلع ىيفاكلا ءوضلا يقلت ال ةرسيتملا ةيخيراتلا رداصملا نأ عمو

 يف حوضوب اهيلإ ريشت اهنأ الإ ءميهاربإ ريمألا دهع يف ةيئاعدلا برحلا
 :ةبلاغألا ءارمألا رخخآ ثلاثلا هللا ةدايز دهع يف ةصاخ ةفصبو «هيتفيلخ دهع

 يعيشلا هللا دبع يبأ رطخ لاحفتسا دنع هنأ رداصملا هله ضعب لوقت ْذِإ

 ةياعدلا برح ىلإ هللا ةدايز أجل اهزرحأ يتلا ةيركسعلا تاراصتنالل ةجيتن

 «ةيمطافلا ةياعدلل داضم لعف در تناك اهنأ انلق اذإ ةقيقحلا ودعن نل ىيتلاو

 أبأ فصي ءدالبلا ءاحنأ فلتخم يف سانلا ىلع هتءارقب رمأ ًاباتك بتكف

 يضر) ةبياحصلا نعلو «مراحملا باكتراو نيدلا ليدبتو رفكلاي هيف هللا دبع
 وهللا ىلإ هفارصتا بناج ىلإ «نيملسملا ءامد لالحتساو ء(مهنع هللا

 )١( ص 4ج قباسلا عجرملا :نودلخخ نبا لاثملا ليبس ىلع رظنا ١؟.

 اهدعب امو 17ص ١ج قياسلا ردصملا :ىراذع نبا ًالثم رظنا (؟)
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 ليوهتو* نيفجرملا فاجرإ نم) هيف مهرذح امك ءرمخلا برشو ثيعلاو
 ةفيلخلا نوكي نأ ًاضيأ دقتعملا نمو «؟'(«نيعللا قسافلا رمآ نيلوهملا

 ةفيلخ هفصوب برحلا هذه يف يبلغألا ريمألا رزا دق يسابعلا هللاب يفتكملا

 اهنم تبتك هللا دبع يبأ رمأ يف هنم ةلاسرب هيلع عمجُملا يعرشلا نيملسملا

 دكؤيو ءفاصوأللا هذه هبشي امب اهيف هفصو رباتملا نم تعيذأ خست ةدع

 ءاوسو «هيناج ىلإ فوقولا ةيقيرفإ لهأ نم بلطيو هللا ةدايزب هتقث اهيف
 (؟!نامعنلا يضاقلا ىري امك حصت مل مأ ةغيلخللل ةلاسرلا هذه ةبسنت تحص

 اهنإو ءةيمطافلا ةلودلا يف ًاقومرم ازكرم أوبتو ًابصعتم ًايعيش ناك يذلا

 رهظي يعيشلا هللا دبع يبأ ىلع لماحتلا نإف ءيبلغألا ريمألا رمأب تبتك

 نأب دقتعن ءكلذ ىلع ًاسايق انلعجي يذلا رمألا «نيتلاسرلا اتلك يف ءالجب
 ناك ىيلاثلابو ميهاربإ ريمألا دهع يف تأدب دق تناك ةيئاعدلا برحلا ءذه

 نم يناثلا قيرفلا تافلؤم يف هتريس ىلع يبلسلا ساكعنالا اذه اهل

 .هيوشتلاو لماحتلا !ذه فاعضأ فاعضأ ىلإ هتضرع ذإ «نيخرؤملا

 عوضومل ضرعت امدنع نودلمخ نبا نأ ءهيلإ انبهذ ام حجري اممو

 دالبلا تنمأو داسفلاو يغبلا رباد عطق هنأو مزاحلاو لداعلاب هفصو ءهميوقت

 دتسأ «ءامدلا كنفسو ملظلاو روجلاب هفصو امنيحو هركذ مدقت امك هدهع يف

 رمألا «تامولعملا هذه هنم ىقتسا يذلا هردصم يناوريقلا قيقرلا ىلإ كلذ
 لوقلا اذه ةيلوؤسم لمحت يف بغري مل هنأ هنم فشتسن انلعجي يذلا
 .©20(قيقرلا نبا لاق اذكه) :لاق ثيح هبحاص نع حصقأف

 «ةصاخشلا هتايحح يف تاوفه وأ ءاطخأ هل تناك اذإ هنإف «كلذ ىلع ءانبو

 , 6 انا رص 8 قباسلا مجرملا : كيمحلا كبح لولَغَر دعس روتكد رظنا ج0

 , 2 اة رس ؟ مج قباسلا عجرملا : ديمححلا فيع لولغز فعبسص رظنا 0(

 . ؟١ غرم 5ج قباسلا ردصملا :نودلخ نبأ (9)

 5؟١



 مكارتل ةجيتن يه امنإو ءهدحو اهتيلوؤسم لمحتي اال كش الب ىتلاو
 دعس روتكدلا ذاتسألا ىري امك هدهع ىلع ةقباس دوهع نم ةديدع ءىواسع

 ذإ ءارتفا هيلإ بسن ام اهنم نإو ءاهميخضت نع ًالضف ءديمحلا دبع لولغز
 ةدومحملا لامعألاو تائسحلا نم هل نإف ؟”ىرعأ تايصخش اهلاطبأ نأ

 نع لوألا قيرفلا نأ دح ىلإ تاوفهلا كلت اهمامأ لءاضتت يتلا ريثكلا ريثكلا

 دق «ًالثم ريثألا نبا ريبكلا انخرؤم دجتف «مهتاياور نم اهوطقسأ نيخرؤملا

 هتقرعم مغر ةصاخلا هتايح ىلإ تفتلي ملو ةماعلا هتايح- ةيوأز نم هيلإ رظن

 ىلع يعقاو ريغ وأ ءارتفاو ملاظ لوق هنأ رابتعا ىلع هنع قيقرلا هركذ امب
 .ريدقت لقأ

 هل ةداهشلا ىلع نيخرؤملا عامجإ ميهاربإ ريمألا يفكي :لاح ةيأ ىلعو

 ادهع يواست يهو همكح- نم ىلوألا عبسلا تاونسلا لالخ ةريسلا نسحب

 دعس روتكدلا ذاتسألا لوقي امك ءهفالسأ نم نيريثكلا دوهع نم هلمكأب

 نع لزانتو بانأو بات امثيح هتمتاخ نس مث «؟''”ديمحلا دبع لولغز

 هتفإو ثيح داهجلل هسفن بهوو بايثلا نم نشخلا سبلو دهزتو مكحلا

 .ودعلا ضرأ يف الهأجمم ةثيلم

 نيملاعلا ابار هلل دمحلاو

 .12؟ص ؟ج قباسلا عجرملا :ديمحلا دبع لولغز دعس .د رظنأ )١(

 .158ص ؟س قباسلا عجرملا :ديمحللا دبع لولغز دعس .د رظنا 6(؟)

 نفل





 ما

 هال

 ساه

 عجارملاو رداسملا تين

 (ينابيشلا دمحم مركلا يبأ نب يلع نيدلا زع نسحلا وبأ) :ريثألا نبا
 ةعيطلا همس و رمش :يبرعلا ساتكلا راد .خيراتلا يف لماكلا ها + تن

 .ا8١م١٠ ءقةئلاثلا

 ًارسيوسو اسنرف يف برعلا تاوزغ خييرأت . (بيكش ريمألا) :نالسرأ

 .1955 «توريب ءةايحلا ةيتكم راد « طسوتملا رحبلا رئآزجعو ايلاطيإو

 .ه4497 تا (يسلدنألا زيزعلا دبع نب هللا دبع كيبع وبأ) :يركبلا

 كلاسملا باتك نم ءزج «برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ يف برغملا
 15١١. ءرئازجلا ءثنالس يد هرشن ؛« كلامملاو

 ةئس ًايحح ناكر (يسندنألا هل اسيد نب ناميلس مواد وبأ) : لحشج نبأ

 ةسسؤه «ديس داؤق قيقحت («عءامكحلاو ءايطألا تاقبط .(ه

 . 5١ه «ةيناثلإ ةعبطلا « تاوريب «عيزوتلاو رشدلاو ةعابطلل ةلاسرلا

 ةيداصتقالا ةايحلا -- يمالسإلا برغملا .(بيبحلا .د) :يناحنجلا

 . ١ 8ا/4 ءرشنلل ةيسنوتلا راذلا .(م١1-9 مه 7-4) ةيعامتجالاو

 يلازم دمحسم ةمجرت «ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات , (ىردتأ لراش) :نايلوج

 , أ قواك + ىسنوت «رشنلل ةيسنوتلا راذلا ؛؟ هعالس ريشبلاو

 جتيسلت دمع مجنملا م"فطلا بق وي نب ليعأمسإ . (مودمم .د) < نيس

 (سرام) راذآ «”94 ددع ء«يبرعلا ةلجم ءناوريقلاب نييئايميكلا
 . أ ةرخك



 .ه7 تب 4هللا دبع نب توقاي نيدلا باهش هللا دبع وبأ) :ىومحلا --8

 2. 132“ ءايو رين ءاكلو رمق راد رذأاص راد «تاذلملا مم تجيرعمم

 ءرئازجلا «ةيقيرفإ ءاملع تاقبط .(ثراحلا نبدمحم) :ينشخلا -4

65 . 

 .هالال" ت (ينامتسلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ناسل) :بيطخلا نبا ٠١-

 رجي امو مالسإلا كولم نم مالتحالا لبق عيوب نميف مالعألا لامعأ

 راتشم دمحأ .د قيقحت «.ثلاثلا ءزجلا ءمالكلا نوجبشش نم كلذ

 «ءاضيبلا راذلا «ءيباتكلا راد ء«ءيناتكلا ميهاربإ دمحمو يدابعلا

8545 . 

 ربعلا باتك .ه8١84ت (نمحرلادبع نيدلا يلو ديز وبأ) :نودلخ نبا 5

 مهرصاع نمو ريربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو !دتبملا ناويدو
 .م١/1919 «ةرهاقلا «قالوب ةعبط «ربكألا ناطلسلا يوذ نم

 ت (يديسألا يراصنألا دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ) :غابدلا 75

 هيلع قلعو هلمكأ «ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم .ه5

 " ء(هذ#عةتث) يخونتلا يجان نب ىسيع نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ

 ةبتكم «حوبش ميهاربإ قيلعتو قيقحت :لوألا ءزجلا ءىازجأ

 يدمحألا دمحم .د قيقحت :يناثلا ءزجلا . ١9548 ةرهاقلا ءيجناخلا
 ةبتكملا - ةرهاقلا ءيجناخلا ةبتكم هءروضام دمحمو رونلا وبأ

 دمحم قيلعتو قيقحت :ثلاتلا ءزجلا .ميرات نودب ءسنوت :ةقيتعلا

 . 15198 سنوت «ةقيتعلا ةبتكملا ءروضام

 (يناوريقلا ينيعرلا مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ) :رانيد يبأ نبآ *١-

 خيرأت يف سنؤملا .(ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف يح ناك)

 ىرح



 -1غ

 هسا 8

 هو

-18 

 أ 4

 عةقيتعلا ةيتكملا « مامسش 7-12 قيلعتو قيقفحعت - + سنوتو ايقيرقإ

 . أ ةكرش ع« سنوت

 هالال4 تا(يسلدنألا يديبزلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ) :يديبزلا

 راد ؛ ميعأربإ لضفلا وبأ 5267 قيقحست ؛ نييوغللاو نيوحنلا تاقبط

 . خيرات تودي ؛ ةرهأقلا ( رصتمد فراعملا

 للحلا .-ه44١١ تا (ريزولا يسلدنألا دمحم نبدمحم) :جارسلا
 بيبحلا لييجيرم ميدشتو قيفحت ءةيسنوتلا رابخألاإ يف ةيسدتسلا

 .ا15ا/* ؛«سنوت هرشنلل ةيسنوتلا رادلا : ةليهلا

 نم يمالسإلا برغملا يف ةراجتلا .(4تدلو» اشاب ةاجن) :يسيوس

 ءةيسنوتلا ةعماجلا تاروشنتم ءةرجهلل نماثلا نرقلا ىلإ عبارلا نرقلا

 .19795 «سنوت «ةيناسنإلا مولعلاو بادألا ةيلك

 نب رمع نب فايضلاب جاحلا نب كمحأ سايعلا وبأ) : فايضلا يبأ نبأ

 دهعو سنوت كولم رابخأب نامز لهأ فاحتإ ه١785١ تا (رصن

 «سنوت «ةينأثلا ةعبطلا ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا «لوألا ءزجملا «نامألا

53 . 

 ةأشنم «يبرعلا برغملا خيرات .(لولغز دعس .د) :ديمحلا دبع

 .19إ/8 «ةيردنكسإلا «فراعملا

 ةيسنوتلا رادلا «سنوت خيرات ةصالخ- (ينسح نسح) :باهولا دبع

 ةعبطلا ءرانملا ةبتكم «تايسنوتلا تاريهش - .19975 «سنوت ءرشنلل

 ةيقيرقإب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو - ©١9358. «ءسئوت «ةيناثلا

 .1917/75 «سنوت «ءةيناثلا ةعبطلا ءرانملا ةبتكم ءةيسنوتلا

 اب 1١



 تلا

8 

 با“ 8

 نايبلا .(هال١؟ ةئس ًايح ناك) (يشكارملا دمحأ) :يراذع نبا
 يناثلاو لوألا نيآزجنلا «برغملاو سلدنألا كولم رابخأآ يف برغملا

 نيدلجمملا .19519/ :توريب «ةفاقثلا راد تاروشنم «تادلجم 4 ىف

 يفيل .أ .نالوك .س .ج ةعجارمو قيقحت :يناشلاو لوألا

 دلجسملا .لاستفورب يفيل .! قيقحت :ثلاثلا دلجملا .لاسئفورب

 . سابع ناسحإ .د قيقحت :عبارلا

 بيترت .ه6 55 تن (نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا) : ضايع
 تافطتقم .كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا

 دصحيم .د قيقحت «(كراذملا نم ةيبلغأ مجارت) :ناونعب ءدنم

 . ١958 سنوت «ةيسنوتلا ةعماجلا رشن ء؛ىيبلاطلا

 .هالا“ا# ت (ليعامسإ نيدلا دامع ديؤملا كلملا) :ادفلا وبأ
 «توريب «رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ءرشبلا خيرات يف رصتخسملا

 . خيرأت نودب

 طساوأ يف ًايح ناك) (هللا دبع يبأ نب هللا دبع ركب وبأ) :يكلاملا

 ناوريقلا ءاملع تاقبط يف سوفنلا ضاير .(ةرجهلل سماخلا نرقلا

 مهلئاضفو مهرابخأ نم ريسو مهكاسنو مهدابعو مهداهزو ةيقيرفإو
 ةضهنلا ةبتكم « سلئؤم نيسحح .د قيقحتت «لوألا ءزجلا «مهفاصوأو

 . طوطخم يقابلاو عغ١96١ ةرهاقلا ءةيرصملا

 نونف يف برألا ةياهن .هالا## ت (دمحأ نيدلا باهش) :يريوئلا
 ءروصم طوطخم «سلدنألاو برغملا خيراتي صاخلا ءزجلا ءبدألا
 .م7؟ مقر ةيردنكسإلا ةعماج - بادألا ةيلك

 نورقلا يف برغملا يف ةيمالسإلا مظنلا .(.ب .اف .ج) زنكبوه

 ١+ ؟ م



 ايبيل «باتكلل ةيبرعلا رادلا ؛«يبيطلا قيفوت نيمأ .د بيرعت «ىطسولا
 .أ٠88١ ءسنوت -

 دودح يف) ت (يقيرفإلا نويلب فورعملا دمحم نب نسحلا) :نازولا -5

 ءهديمح نمحرلا ديع بيرعت «ةيلامشلا ايقيرفإ فصو .(م٠
 دوعس نبذمحم مامألا ةعماج رشن ؛دحاولا دبع يلع .د ةعجاأرم

 .ه148١ .«ضايرلا ؛ةيمالسإلا
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